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PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS/CROBA 

TÍTULO : Norma 01/2014         PCS/CROBA                                                            REFERÊNCIA 

ASSUNTO : PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS  

ANEXOS   :  Descrições dos Cargos, Agrupamento de Cargos e Tabela Salarial 

 

 

O Plano de Cargos e Salários/CROBA - PCS/CROBA - 2014 constitui-se de um 

documento normativo das relações de trabalho entre o CROBA e seus empregados e baseia-

se na política de recursos humanos da instituição.   

Na elaboração do PCS/CROBA - 2014  procurou-se manter a simplicidade, a clareza e a 

objetividade, em conformidade com os objetivos do Conselho.  

As orientações e abordagens que fundamentam o plano retratam o que atualmente é 

praticado nos planos de carreira adotados no mercado, os quais se diferenciam dos que 

norteavam os planos de classificação de cargos tradicionais, conforme demonstrado no 

quadro apresentado a seguir: 

 CARACTERÍSTICAS DOS PLANOS 
TRADICIONAIS 

CARACTERÍSTICAS DOS PLANOS 
ATUAIS 

Foco nas tarefas Foco em competências e resultados. 

Descrição detalhada das atribuições Descrição enfatizando a missão e as atribuições essenciais do 

cargo ou de suas atividades. 

Especificações dos cargos restritas às qualificações 

mínimas 

Além das qualificações mínimas são estabelecidos perfis de 

competência, buscando-se uma melhor qualificação. 

Carreiras escalonadas em classes Carreiras estruturadas em cargos desdobrados em estágios de 

desenvolvimento. 

Avaliação dos cargos Avaliação do desempenho das pessoas, tendo como base suas 

competências aplicadas e resultados alcançados. 

Salários, adicionais e benefícios formulados e 

administrados de forma estanque. 

Salários, adicionais e benefícios formulados e administrados de 

forma complementar e integrada. 

 

A funcionalidade, adequação e aplicabilidade do PCS/CROBA - 2014 estarão ligadas 

às atitudes de participação do corpo gerencial, ou seja, na medida em que ocorrerem ajustes 

e modificações nos sistemas de trabalho, bem como a introdução de novas tecnologias, 

1. APRESENTAÇÃO 
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caberá aos dirigentes à iniciativa de propor a adequação das diretrizes, critérios, descrições 

e especificações dos cargos constantes neste documento, de forma a atender às novas 

expectativas, em consonância com Resolução do CFO/63 e em estreita observação ao 

Estatuto do CROBA e ao seu organograma (Anexo I). 

Finalmente, o PCS/CROBA - 2014, sustentado teoricamente no conjunto de 

premissas descritas a seguir, disponibiliza uma série de alternativas que permitem ao gestor 

administrar os recursos humanos do Conselho de forma estimulante e competitiva, 

valorizando o conhecimento, a competência e o desempenho da força de trabalho. 

 

 

Desenvolver, normatizar e adotar procedimentos internos para implantação do Plano de 

Cargos e Salários do Conselho Regional de Odontologia - CROBA aplicáveis a esta instituição, 

assegurando-lhe maior eficácia, por meio do seu alinhamento às estratégias de negócio.  

 

 

 

Aplicam-se aos cargos gerenciais, técnicos, operacionais e a todos os órgãos com 

atividade remunerada que compõe a estrutura do Conselho Regional de Odontologia - 

CROBA e suas unidades. 

 

 

Os princípios básicos que fundamentam a concepção do PCS-CROBA/2014 e que 

consubstanciam a sua filosofia são: 

 Adequação à realidade do CROBA e sua visão de futuro; 

 Alinhamento com o negócio do CROBA; 

 Interação com o ambiente externo e interno; 

 Acompanhamento, avaliação e atualização permanentes; 

 Perspectiva de crescimento na carreira; 

 Equilíbrio das necessidades da Empresa e do empregado; 

 Estruturação de plano de desenvolvimento do empregado; e 

2. OBJETIVO 

3. ORGÃOS ENVOLVIDOS 

4. PRINCÍPIOS BÁSICOS E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS 
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 Manutenção de sistema de avaliação de desempenho. 

 

As Orientações Técnicas adotadas são as seguintes: 
 

 Cargos da carreira de nível médio serão desdobrados em atividades, ensejando 

à Empresa melhor gerenciamento da sua força de trabalho e assegurando ao 

empregado a possibilidade de planejamento de sua carreira; 
 

 Desenvolvimento na carreira com a evolução funcional e profissional e 

possibilidade de evolução salarial do empregado; 

 

 Estruturação de salários de modo que mantenha a coerência interna, expressa 

pela hierarquia dos cargos e a coerência externa, representada pelo mercado de 

salários, inclusive com a adoção de adicionais de remuneração, quando couber; 

 

 Após enquadramento no nível inicial da tabela, os servidores podem ter salários 

diferenciados de acordo com os parâmetros e requisitos exigidos para os 

diversos NÍVEIS e/ou GRUPOS salariais decorrentes de processo de avaliação 

por meritocracia, ou tempo de ocupação na função, de acordo com a política de 

remuneração que ora se implanta no CROBA. 
 

 Para os demais servidores, devem ser observados os seguintes critérios: 

 

a) Todo servidor, ao ser contratado deve ter o salário enquadrado na faixa de 

admissão da tabela onde deve permanecer por no máximo 90 (noventa) 

dias. Findo o prazo do contrato de experiência e, se aprovado, o servidor 

deve ser enquadrado na faixa efetivação e passará a submeter-se aos 

processos de avaliação de desempenho, tendo em vista o seu 

encarreiramento profissional segundo os critérios vigentes; 

 

b) Entre as diversas Faixas Salariais: Inicial – admissão e efetivação e Steps 

– SI; SII e SIII, só ocorrerão aumentos por mérito, por enquadramento ou 

promoção respeitando à permanência mínima estabelecida nos 

parâmetros de enquadramento dos cargos e funções; 
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c) Nos casos de promoção a novos cargos, o salário deve ser enquadrado 

de acordo com a tabela e parâmetros (requisitos das funções) e com os 

critérios de enquadramento para nova faixa salarial; 

 

d) Os reajustes e aumentos de caráter coletivo serão aplicados 

exclusivamente na tabela, preservando-se cada servidor de acordo com a 

nova função no seu grupo, faixa e nível, ou seja, corrige-se integralmente 

a tabela.  

 
 

Cargo é conjunto de atribuições, deveres, responsabilidades, atividades de natureza 

semelhante e graus de complexidade diferenciados escalonadas em níveis.  

A Carreira é o conjunto de cargos e/ou estágios de desenvolvimento que exigem o 

mesmo nível de escolaridade. 

Na descrição dos cargos estão delineadas as especificações e suas atribuições 

gerais.  Estabelece, ainda, os requisitos e demais condições obrigatórias para o provimento 

do cargo, por meio do detalhamento de informações específicas, podendo ser 

complementada com requisitos e condições determinadas para a posição de trabalho sem, 

no entanto, descaracterizar os requisitos básicos. 

Para cada tipo de atividade desempenhada é estabelecido um conjunto de 

conhecimentos e outros atributos que, se atendidos pelo empregado, contribuirão para o seu 

desenvolvimento na carreira. 

As descrições dos cargos são apresentadas e detalhadas no Anexo II deste plano. 

 

 

    Nossos cargos estão organizados conforme a importância relativa de cada um dentro 

da estrutura organizacional. 

A estrutura de cargos da empresa é composta por 10 (dez)  Níveis de cargo. Cada 

Nível de Cargo abriga funções que foram consideradas como sendo semelhantes quanto aos 

conhecimentos exigidos, complexidades e responsabilidades da função.  

A tabela abaixo mostra um exemplo de estrutura de cargos: 

 

5. CARGOS E CARREIRAS 

6. ESTRUTURA DE CARGOS E SALÁRIOS 
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N
ÍV

E
IS

 

TÍTULOS DOS CARGOS CBO 

         

AGRUPAMENTO   

  
       N-I AUXILIAR DE APOIO E SERVIÇOS GERAIS  5143-20 

  
  

 
N-II AUXILIAR ADMINISTRATIVO  4110-05 

  
       

N-III 

AGENTES DE FISCALIZAÇÃO  I 3522-10 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO (atendimento/processos) I 4110-10 

TÉCNICO DE INFORMÁTICA I 3172-10 

         

N-IV 

MOTORISTA  7823-05 

ASSISTENTES ADMINISTARTIVOS (Unidades externas)  4110-10 

TÉCNICO DE INFORMÁTICA II 3172-10 

AGENTES DE FISCALIZAÇÃO  II 3522-10 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO (atendimento/processos) II 4110-10 

 
 

       

N-V 

AGENTES DE FISCALIZAÇÃO  III 3522-10 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO (atendimento/processos) III 4110-10 

TÉCNICO DE INFORMÁTICA III 3172-10 

         

N-VI 

ENCARREGADO  DE COMPRAS / PATRIMONIO   4102-20 

ENCARREGADO DE CONTA A RECEBER   4102-35 

ENCARREGADO DE CONTA A PAGAR   4102-15 

ENCARREGADO DE RECEPÇÃO (Processos)   4221-05 

ENCARREGADO DE RECEPÇÃO (Atendimento)   4221-05 

 

GRUPO B - RESOLUÇÃO 63/205   

         N-VII COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS     1422-05 
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N-VIII 
CHEFE DE SETOR DE PROCESSOS (LEGAIS E ÉTICOS)   4101-05 

CHEFE DE SETOR DE FISCALIZAÇÃO     4101-05 

                  

N-IX 
SECRETÁRIA EXECUTIVA          2523-05 

ANALISTA DE SISTEMAS/TI   2124-05 

                  

N-X 
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO   1421-05 

ASSISTENTE DE CONTROLADORIA (Contador)   2522-10 

 

A estrutura de salários compreende a Tabela de Agrupamento de Cargos e Salários 

(Anexo III) com níveis e faixas salariais correspondentes aos cargos. 

As tabelas de salários expressam um conjunto de salários-base, dispostos em ordem 

crescente de valores monetários. 

Salário-base é o valor destinado a remunerar o empregado pelo exercício de suas 

atribuições previstas para o cargo. 

Faixa salarial é um conjunto de referências salariais que expressa à amplitude salarial 

do cargo.  É uma referência para definição do salário de cada profissional. O salário de uma 

pessoa, não necessariamente, será exatamente igual a um dos níveis da faixa. Os níveis da 

faixa servem como referência para se posicionar o salário do profissional conforme o seu 

desempenho.  

             A tabela abaixo mostra um exemplo de estrutura de salários: 

FAIXA SALARIAL  

INICIAL STEPS 

ADMISSÃO EFETIVAÇÃO 

S
I 

S
II
 

S
II

I 

 

Para Cargos de Carreira é composta por uma Faixa Salarial onde foi estabelecido 

duas subfaixas: a INICIAL, que se subdivide em ADMISSÃO E EFETIVAÇÃO; e os STEPS 

que se subdivide em: SI, SII e SIII. A faixa salarial tem uma amplitude ou extensão de 5% 
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entre o seu início e fim. A faixa salarial servirá para definir o salário de cada profissional 

conforme o seu desempenho no cargo. 

 

 
 

   7.1. Posicionamento dos Salários Dentro da Faixa Salarial 
          A tabela salarial terá a seguinte estrutura: 

a)    Grupos de Cargos:  

I. GRUPO A - Cargos inerentes aos Servidores Operacionais em 

geral;      

II. GRUPO B  - Cargos de supervisão, coordenação e gerência,em 

estreita observação a Resolução 63/CFO; 

 

    b)    Níveis Salariais: forma de evolução Vertical na tabela; 

 

    c)    Faixas Salariais: forma de evolução Horizontal na tabela; 

 

d)    A tabela do grupo A e B tem as seguintes amplitudes; 

 

 Salário de admissão                      < 10,0% do salário inicial 

 Amplitude entre faixas                        5,0% 

 Amplitude máxima entre faixas        15,0% 

 Crescimento vertical - Níveis            15,0%  

 

      7.2. Salário de Admissão 
 

    O salário de admissão será definido conforme o tipo de cargo. 

 

      7.3. Salário Para um Novo Cargo 

 

              Os novos cargos que forem sendo criados serão avaliados e classificados 

conforme a metodologia e critérios utilizados para elaboração da estrutura de cargos. 

              Os critérios para definição do salário para um novo cargo são os mesmos              

estabelecidos para o salário de admissão de novos empregados. 

 
 

7. DIRETRIZES PARA O FUNCIONAMENTO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS 
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      7.4. Alterações Salariais 

  

        Os tipos de alteração salarial previstos no Sistema de Administração de Cargos 

e Salários são os seguintes: 

 Fim do período de experiência; 

 Promoção (promoção para um cargo maior, também conhecida como 

Promoção Vertical); 

 Mérito (aumento de salário por merecimento, no mesmo cargo, também 

conhecido como Promoção Horizontal); 

 Transferência para outro cargo; 

 Ajustes de mercado; 

 Reclassificação do cargo. 

  

      7.5. Salário Após o Período de Experiência 

 

              Em casos específicos, em que o funcionário tenha sido contratado com a 

condição de ter um reajuste após o período de experiência, o salário do funcionário 

será reajustado para o nível previamente acertado na contratação. 
 

      7.6. Promoção Vertical 
 

              Os aumentos por promoção vertical são concedidos aos funcionários que 

passam a ocupar cargos incluídos numa Classe superior à Classe atual do cargo, 

dentro da estrutura de cargos. 

              A promoção vertical está vinculada à existência de vaga no quadro de 

funcionários (caso de Auxiliares, Assistentes, Analistas, por exemplo), ou poderá 

ocorrer em função da necessidade de preenchimento de uma vaga em aberto (caso 

de Encarregados, Supervisores, Gerentes, por exemplo). 

Os candidatos a uma promoção vertical deverão passar por um processo de 

avaliação conduzido pela área de Recursos Humanos. 
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          São três as modalidades de promoção vertical: 

a) Promoção na Mesma Carreira Específica  

O salário é alterado para se enquadrar na Classe do novo cargo. Na maioria 

das vezes, o aumento deveria se situar entre 10% e 20% do salário atual. 

Os aumentos decorrentes da promoção vertical podem ser concedidos em 

qualquer mês do ano, desde que o funcionário preencha os requisitos 

necessários à promoção. 

Após uma promoção vertical na mesma carreira específica, deverá ser 

observado um período mínimo de um ano antes de nova promoção vertical. 

 

b) Promoção com Mudança de Carreira Específica  

Nesse caso, o aumento recomendado também se situa entre 10% e 20% do 

salário atual, observado o posicionamento do salário na faixa do novo cargo 

e a relatividade interna. 

O aumento por promoção vertical, nesses casos, será efetivado 30 dias 

após a promoção. Nesse período será avaliada a adaptação do funcionário 

ao novo cargo. A promoção será efetivada com a aprovação da Gerência da 

área. 

Caso o funcionário não se adapte ao novo cargo, a Gerência da área deverá 

comunicar com antecedência o fato à área de Recursos Humanos. Se for 

possível, o funcionário poderá retornar à sua área de origem ou ser 

transferido para uma função compatível com seu perfil profissional. 

  

c) Promoção para um Cargo de Nível Hierárquico Maior  

Numa promoção vertical para um cargo bem maior, o aumento inicial 

recomendado situa-se entre 20% e 30% do salário atual, dependendo da 

diferença entre a faixa salarial atual e a faixa salarial do novo cargo. 

Aumentos complementares para adequação do salário à nova faixa salarial 

poderão ser programados para um intervalo entre três meses e um ano. 

Esse intervalo para ajuste do salário à nova faixa salarial tem o objetivo de 

permitir a confirmação da adaptação do profissional ao novo cargo. 
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      7.7. Promoção Horizontal 

  A Promoção Horizontal pode ser concedida ao funcionário que apresentar 

desempenho que o destaque significativamente dos demais ocupantes do mesmo 

cargo ou dentro de uma equipe de trabalho. 

É uma alteração do salário do funcionário dentro da Faixa Salarial do Nível 

correspondente ao seu cargo. 

Os aumentos por Promoção Horizontal estão sujeitos a uma Avaliação de 

Desempenho com frequência bienal e aprovação dos membros do Comitê de 

remuneração do CROBA, criado pra tal fim, e devidamente homologado pelo 

Colegiado do Conselho Regional de Odontologia – CROBA. 

  Em face da atual estabilidade econômica e financeira, não se justificam 

aumentos espontâneos ou por méritos, salvo em situações extremas mediante 

avaliação e recomendação do Comitê Salarial e aprovação do Colegiado do Conselho 

Regional de Odontologia. 

Não haverá para funções iguais grupos salariais diferentes, respeitando-se, 

para funções iguais, apenas níveis diferentes, desde que seja observado o 

estabelecido na legislação vigente, quanto à perfeição técnica ou tempo de ocupação 

no cargo entre servidores, que é de no mínimo 02 (dois) anos. 

O Comitê Salarial do CROBA será designado por deliberação dos Membros do 

Conselho, e deverá era composto por 5 (cinco) membros, a saber:  o Gerente 

Administrativo; Coordenador de Rh; Assistente de Controladoria; Chefe de Setor de 

Secretaria e o Chefe de Setor de Processos Legais e Éticos. 

O Comitê Salarial do CROBA não exerce poder deliberativo, e terá missão 

meramente consultiva. 

Caberá ao Comitê Salarial do CROBA, estudar e apresentar em  60 (sessenta) 

dias,  os parâmetros e/ou “Barema” para aplicação do Programa de Avaliação de 

Desempenho Funcional dos Servidores do CROBA, que deverá contemplar os 

critérios definitivos para as futuras avaliações, de acordo com esta norma. 
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      7.8. Transferência de Área 

Ocorre uma transferência quando o funcionário passa a ocupar um cargo em 

outra área. Por exemplo, um Assistente que é transferido da área industrial para a 

área administrativa. 

Uma transferência geralmente não significa que o funcionário receberá um 

aumento de salário. 

Se a transferência for para um cargo de uma classe superior à classe do cargo 

atual, serão aplicadas as mesmas regras definidas para os casos de promoção 

vertical. 

Se a transferência for para um cargo da mesma classe, e for necessário um 

aumento de salário para um melhor posicionamento do salário do funcionário na 

faixa salarial, serão aplicadas as mesmas regras definidas paras os casos de 

promoção horizontal. 

  

      7.9. Reclassificação do Cargo 

Ocorre um reajuste salarial por reclassificação, quando um cargo recebe 

atribuições adicionais de maior complexidade e responsabilidade e que exijam maior 

conhecimento do que as atribuições anteriores do cargo, justificando uma 

reclassificação do cargo para uma classe mais alta na estrutura de cargos. 

  

      7.10. Ajustes de Mercado 

                         São alterações salariais com o objetivo de alinhar o salário do cargo com os 

padrões de mercado, constatados por meio de pesquisa de remuneração ou 

percebidos pela empresa ao encontrar dificuldades para contratar determinados 

profissionais por um espaço de tempo que confirme ser essa uma situação crônica. 
       

       7.11. Gratificação de Função 

                 Fica estabelecido a partir de 01/02/2014 o Programa de Função Gratificada 

conforme a seguir: 

a) Gratificação de Cargo de Confiança: denominada simplesmente de 

GFC 1– (Gratificação de Função de Confiança - 1), e  assim entendida, 

aplicável aos cargos executivos de Gerência, Assessoria e/ou de “staff”, 
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e/ou Cargos Estatutários, quando remunerados, de acordo com a  

Estrutura Orgânica Institucional do CROBA, aprovada em 2014, para os 

membros da Diretoria ou Gestão, que integra está norma para todos os 

fins; 
 

b) Gratificação de Função Designada: denominada simplesmente de  

GFD 2 – (Gratificação de Função Designada), aplicáveis Cargos de 

Chefia ou Supervisão e/ou chefia aplicáveis aos cargos de Chefia de 

Setor, agrupados na estrutura organiza institucional no Grupo 1 – de 

acordo com a Resolução 63/205 do CFO. 
  

                  A indicação das funções e salários gratificados ocorrerá por deliberação do 

Colegiado do CROBA, se aplicará aos cargos de Supervisão, Chefia e Gerência ou 

Assessoria, e obedecerão a critérios de desempenho e dedicação do seu ocupante, 

mediante justificativa formal (Avaliação de Desempenho) e procedente. 

                A designação para a função gratificada perderá seu efeito com a extinção do 

cargo ou função ou com a nomeação do ocupante para outros cargos ou funções 

não gratificadas. 

                  Os valores estabelecidos para função gratificada a partir de 1º de fevereiro de 

2014 serão aplicados respectivamente conforme tabela abaixo: 

   

CBO Função Gratificação 
p/ função 

1421-05 Gerente Administrativo e Financeiro R$ 500,00 

3172-10 Técnico de Informática R$ 500,00 

2522-10 Assist.   de Controladoria (Contador) R$ 400,00 

2523-05 Secretaria Executiva R$ 400,00 

2124-05 Analista de Sistemas /TI R$ 400,00 

4101-05 Chefe de Setor de Processos Legais e Éticos R$ 400,00 

1422-05 Coordenador de Recursos Humanos R$ 300,00 

4102-15 Encarregado de  Contas a Pagar R$ 200,00 

4102-35 Encarregada  de Contas a Receber R$ 200,00 

4102-20 Encarregado de Compras e Patrimônio R$ 200,00 

 

                       As gratificações não integram à remuneração para efeito de Convenções 

Coletivas de Trabalho e/ou reajustes salariais, e serão descriminadas no “holerite”, 
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podendo ser extinto a qualquer época em função de novas políticas salariais. 

              Ao ser aprovado e implantado o Plano de Cargos e Salários, todos os 

Servidores contratados pelo Conselho Regional de Odontologia - CROBA terão 

seus salários enquadrados na nova Tabela Salarial (Anexo IV).   

   

 

 

O CROBA é uma Instituição peculiar, cujo processo de regulamentação e fiscalização 

do exercício da profissão de odontólogo exige cuidado  e competência profissional. Por 

esses motivos é necessário incrementar a capacidade de resposta rápida e eficiente tanto à 

conjuntura externa quanto à contingência interna, não havendo espaço para engessamento 

ou restrições de operação, diante de qualquer situação.  

        Os funcionários do CROBA escolheram trabalhar numa Instituição que tem por 

finalidade supervisionar o cumprimento da ética profissional, e zelar pelo prestígio e bom 

conceito da profissão dos que a exercem legalmente, neste sentido, quanto maior a 

proficiência e utilidade do serviço prestado, maior será a necessidade do Conselho em 

manter essa mão-de-obra competente. 

O Plano de Cargos e Salários do CROBA pretende ser a resposta eficaz ao pleno 

emprego e satisfação profissional do corpo funcional do Conselho.  

As expectativas de progressão e de reconhecimento de mérito dos empregados serão 

expressas neste instrumento e nos Normativos de Pessoal decorrentes.  

 

                                      Salvador, Ba.,01 de Fevereiro de 2014. 
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ANEXO I – ORGANOGRAMA 
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TÍTULO DO CARGO 

Auxiliar de Apoio e Serviços Gerais 

DESCRIÇÃO SUSCINTA 

Executar trabalho manual simples, que consiste na execução de ampla variedade de tarefas 
de limpeza, conservação em geral, bem como serviços de copa. 

TAREFAS PERIÓDICAS 

Executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências internas e 

externas do CROBA; 

Executar atividades de copa; 

Auxiliar na remoção de móveis e equipamentos; 

Reabastecer os banheiros; 

Controlar o estoque e sugerir compras de materiais pertinentes de sua área de atuação; 

Executar outras atividades de apoio operacional ou correlata; 

Desenvolver suas atividades com segurança; 

Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e 

materiais utilizados, bem como do local de trabalho; 

Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior. 

TAREFAS OCASIONAIS 

A função poderá exigir a realização de atividades externas e afins. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA O CARGO 

 

CONHECIMENTO EXIGIDO 

Conhecimentos básicos em limpeza e copa. 

ESCOLARIDADE EXIGIDA PARA O CARGO 

Ensino Fundamental Completo. 

EXPERIÊNCIA 

No mínimo de 6 meses de experiência na função. 

HABILIDADES 

Habilidade no trato com pessoas para interagir em diferentes níveis; 
 

 

 

 

 

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS CARGOS 
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REQUISITOS DESEJÁVEIS PARA O CARGO 
 

Iniciativa; 

Capacitação em relações humanas. 

EQUIPAMENTOS (experiência em máquinas ou instrumentos específicos requeridos para as tarefas 

inerentes ao cargo (calculadora, computador, motor) 

 

CONTATOS (comunicação com outros departamentos ou empresas. Inerentes ao exercício das funções no 

cargo) 

Principais responsáveis pelos setores serviços, 

Diretoria do CROBA. 

SUPERVISÃO (cargo tem responsabilidades por supervisão de pessoas?) 

Não 

SUPERVISÃO RECEBIDA 

Gerente Administrativo Financeiro 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 
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TÍTULO DO CARGO 

Auxiliar Administrativo 

DESCRIÇÃO SUSCINTA 

Executar tarefas de apoio aos setores administrativos de um modo geral. 

TAREFAS PERIÓDICAS 

Auxiliar os setores administrativos em atividades em geral; 

Cuidar da guarda, controle e consumo de materiais de limpeza e de consumo; 
Manuseio dos documentos e processos finalizados; 

Operar a máquina incineradora e copiadora sempre que for necessário; 
Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato; 
Executa serviços bancários (recolhimento e entrega de malotes; pagamentos e depósitos); 

Controla, distribuir e entrega a demanda de materiais através de relatórios internos aos 
Setores; 
 

TAREFAS OCASIONAIS 

A função poderá exigir a realização de atividades externas, serviços bancários e afins. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA O CARGO 

 

CONHECIMENTO EXIGIDO 

Noções de informática; 
Noções de rotinas administrativas; 
Noções de atendimento ao público; 

 

ESCOLARIDADE EXIGIDA PARA O CARGO 

2º Grau (educação média) 

EXPERIÊNCIA 

No mínimo 6 meses de experiência em serviços e pequenas atividades administrativas. 

HABILIDADES 

Boa comunicação 

 

REQUISITOS DESEJÁVEIS PARA O CARGO 
 

Ter iniciativa; 

EQUIPAMENTOS (experiência em máquinas ou instrumentos específicos requeridos para as tarefas inerentes 

ao cargo (calculadora, computador, motor) 

Máquina incineradora e copiadora. 
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CONTATOS (comunicação com outros departamentos ou empresas. Inerentes ao exercício das funções no 

cargo) 

Contatos com pessoas das áreas administrativas e afins. 

SUPERVISÃO (cargo tem responsabilidades por supervisão de pessoas?) 

Não 

SUPERVISÃO RECEBIDA 

Gerente Administrativo Financeiro 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 
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TÍTULO DO CARGO 

Agente de Fiscalização I 

DESCRIÇÃO SUSCINTA 

Identificar toda e qualquer conduta, ação ou omissão, praticada por profissionais da área de 
Odontologia, que venham a ferir a Consolidação das Normas para Procedimentos nos 
Conselhos de Odontologia e o Código de ética da Odontologia, autuando e relatando as 

infrações aos órgãos competentes. 

TAREFAS PERIÓDICAS 

Levantamento de dados através da relação do Sistema do CFO ou através de denúncias; 

Realizar visitas às clínicas e consultórios odontológicos  - Capital e Interior – conforme 
planejamento de roteiros do Coordenador de Fiscalização; 
Prestar contas ao financeiro, por serviços externos; 

Elaborar relatório das visitas semanais, mensais e anuais; 
Informar, através de relatório, à Comissão de Ética para as devidas providências. 

TAREFAS OCASIONAIS 

Executar outras atividades correlatas e inerentes ao seu cargo e compatíveis com as 
atribuições estabelecidas acima, conforme necessidade do serviço e orientação superior, 

quando solicitado. 

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA O CARGO 

 

CONHECIMENTO EXIGIDO 

Carteira nacional de habilitação categoria “B”; 
Conhecimento de informática; 

Rotinas administrativas: circulação de documentos oficiais, protocolo, técnicas de arquivo e 
procedimentos administrativos; 
Experiência com atendimento ao público; 

Redação Oficial: requerimentos, comunicação interna, avisos, etc; 
Informática: uso do correio eletrônico; conhecimentos práticos de Word e Excel;  

ESCOLARIDADE EXIGIDA PARA O CARGO 

2º Grau completo ou profissionalizante. 

EXPERIÊNCIA 

Experiência anterior em atividade de similar. 

HABILIDADES 

Habilidade no trato com pessoas para interagir em diferentes níveis; 
Lidar com prazos e compromissos; 
Com manuseio e guarda de  documentos; 

Mediação conflito; 
Capacidade de liderança; 
Trabalho em equipe. 
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REQUISITOS DESEJÁVEIS PARA O CARGO 
 

Noções de Direito de Defesa do Consumidor, Penal, Civil; 

Curso de direção defensiva. 

EQUIPAMENTOS (experiência em máquinas ou instrumentos específicos requeridos para as tarefas inerentes 

ao cargo (calculadora, computador, motor) 

Veículo. 

CONTATOS (comunicação com outros departamentos ou empresas. Inerentes ao exercício das funções no 

cargo) 

Principais responsáveis pelos setores serviços; 

Delegacias Regionais; 
Polícia Civil; 
Polícia Militar; 

Ministério Público; 
Vigilância Sanitária. 

SUPERVISÃO (cargo tem responsabilidades por supervisão de pessoas?) 

Não 

SUPERVISÃO RECEBIDA 

Chefe do Setor de Fiscalização. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 
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TÍTULO DO CARGO 

Agente de Fiscalização II 

DESCRIÇÃO SUSCINTA 

Identificar toda e qualquer conduta, ação ou omissão, praticada por profissionais da área 
de Odontologia, que venham a ferir a Consolidação das Normas para Procedimentos nos 
Conselhos de Odontologia e o Código de ética da Odontologia, autuando e relatando as 

infrações aos órgãos competentes. 

TAREFAS PERIÓDICAS 

Levantamento de dados através da relação do Sistema do CFO ou através de denúncias; 

Elaborar roteiro para fiscalização;  
Realizar visitas às clínicas e consultórios odontológicos  - Capital e Interior – conforme 
planejamento de roteiros do Coordenador de Fiscalização; 

Prestar contas ao financeiro, por serviços externos; 
Elaborar relatório das visitas semanais, mensais e anuais; 
Informar, através de relatório, à Comissão de Ética para as devidas providências. 

TAREFAS OCASIONAIS 

Executar outras atividades correlatas e inerentes ao seu cargo e compatíveis com as 

atribuições estabelecidas acima, conforme necessidade do serviço e orientação superior, 
quando solicitado. 

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA O CARGO 
 

CONHECIMENTO EXIGIDO 

Carteira nacional de habilitação categoria “B”; 

Conhecimento de informática; 
Rotinas administrativas: circulação de documentos oficiais, protocolo, técnicas de arquivo e 
procedimentos administrativos; 

Experiência com atendimento ao público; 
Redação Oficial: requerimentos, comunicação interna, avisos, etc; 
Informática: uso do correio eletrônico; conhecimentos práticos de Word e Excel;  

ESCOLARIDADE EXIGIDA PARA O CARGO 

Curso superior em curso em área similar. 

EXPERIÊNCIA 

Experiência anterior em atividade de similar e 2 (dois) anos na função no CROBA. 

HABILIDADES 

Habilidade no trato com pessoas para interagir em diferentes níveis; 
Lidar com prazos e compromissos; 

Com manuseio e guarda de  documentos; 
Mediação conflito; 
Capacidade de liderança; 
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Trabalho em equipe. 

 
REQUISITOS DESEJÁVEIS PARA O CARGO 

 

Noções de Direito de Defesa do Consumidor, Penal, Civil; 

Curso de direção defensiva. 

EQUIPAMENTOS (experiência em máquinas ou instrumentos específicos requeridos para as tarefas 

inerentes ao cargo (calculadora, computador, motor) 

Veículo. 

CONTATOS (comunicação com outros departamentos ou empresas. Inerentes ao exercício das funções no 

cargo) 

Principais responsáveis pelos setores serviços; 
Delegacias Regionais; 

Polícia Civil; 
Polícia Militar; 
Ministério Público; 

Vigilância Sanitária. 

SUPERVISÃO (cargo tem responsabilidades por supervisão de pessoas?) 

Não 

SUPERVISÃO RECEBIDA 

Chefe do Setor de Fiscalização. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 
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TÍTULO DO CARGO 

Agente de Fiscalização III 

DESCRIÇÃO SUSCINTA 

Identificar toda e qualquer conduta, ação ou omissão, praticada por profissionais da área 
de Odontologia, que venham a ferir a Consolidação das Normas para Procedimentos nos 
Conselhos de Odontologia e o Código de ética da Odontologia, autuando e relatando as 

infrações aos órgãos competentes. 

TAREFAS PERIÓDICAS 

Levantamento de dados através da relação do Sistema do CFO ou através de denúncias; 

Realizar visitas às clínicas e consultórios odontológicos  - Capital e Interior – conforme 
planejamento de roteiros do Coordenador de Fiscalização; 
Prestar contas ao financeiro, por serviços externos; 

Elaborar relatório das visitas semanais, mensais e anuais; 
Informar, através de relatório, à Comissão de Ética para as devidas providências. 

TAREFAS OCASIONAIS 

Executar outras atividades correlatas e inerentes ao seu cargo e compatíveis com as 
atribuições estabelecidas acima, conforme necessidade do serviço e orientação superior, 

quando solicitado. 

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA O CARGO 

 

CONHECIMENTO EXIGIDO 

Carteira nacional de habilitação categoria “B”; 
Conhecimento de informática; 

Rotinas administrativas: circulação de documentos oficiais, protocolo, técnicas de arquivo 
e procedimentos administrativos; 
Experiência com atendimento ao público; 

Redação Oficial: requerimentos, comunicação interna, avisos, etc; 
Informática: uso do correio eletrônico; conhecimentos práticos de Word e Excel;  

ESCOLARIDADE EXIGIDA PARA O CARGO 

Curso superior completo em área similar. 

EXPERIÊNCIA 

Experiência anterior em atividade de similar e 3 (três) anos na função no CROBA. 

HABILIDADES 

Habilidade no trato com pessoas para interagir em diferentes níveis; 
Lidar com prazos e compromissos; 
Com manuseio e guarda de  documentos; 

Mediação conflito; 
Capacidade de liderança; 
Trabalho em equipe. 
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REQUISITOS DESEJÁVEIS PARA O CARGO 
 

Noções de Direito de Defesa do Consumidor, Penal, Civil; 

Curso de direção defensiva. 

EQUIPAMENTOS (experiência em máquinas ou instrumentos específicos requeridos para as tarefas 

inerentes ao cargo (calculadora, computador, motor) 

Veículo. 

CONTATOS (comunicação com outros departamentos ou empresas. Inerentes ao exercício das funções no 

cargo) 

Principais responsáveis pelos setores serviços; 

Delegacias Regionais; 
Polícia Civil; 
Polícia Militar; 

Ministério Público; 
Vigilância Sanitária. 

SUPERVISÃO (cargo tem responsabilidades por supervisão de pessoas?) 

Não 

SUPERVISÃO RECEBIDA 

Chefe do Setor de Fiscalização. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 
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TÍTULO DO CARGO 

Técnico Administrativo I (atendimento/processos) 

DESCRIÇÃO SUSCINTA 

Executam serviços nas áreas de atendimento ou processos; atendem fornecedores e 
clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de 
documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos 

(protocolo, distribuição e/ou arquivamento). 

TAREFAS PERIÓDICAS 

Executar atividades de atendimento ao cliente e ao público em geral, dando suporte no 

esclarecimento de dúvidas; 
Executar tarefas inerentes a entrada e saída de documentos; 
Processos de abertura de Inscrição e Registro de Profissionais e Entidades no CROBA; 

Atualização cadastral - apostilamento (mudança de endereço, telefone e título); 
Abertura, acompanhamento e finalização de processos para 2ª via de documentos; 
Requisitar material e manter atualizado o estoque do setor; 

Zelar pela ordem e conservação do material sob sua guarda; 
Executar outras tarefas relacionadas ao cargo. 

TAREFAS OCASIONAIS 

Executar outras atividades correlatas e inerentes ao seu cargo e compatíveis com as 
atribuições estabelecidas acima, conforme necessidade do serviço e orientação superior, 

quando solicitado, como: 
Apoio em eventos (eleições, congressos e festas) e controle e acompanhamento de 

inscrições. 

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA O CARGO 
 

CONHECIMENTO EXIGIDO 

Noções de informática; 
Noções de rotinas administrativas: circulação de documentos oficiais, entrada e saída de 
documentos, protocolo e procedimentos administrativos; 

Noções de atendimento ao público; 

ESCOLARIDADE EXIGIDA PARA O CARGO 

2º Grau  Completo. 

EXPERIÊNCIA 

No mínimo de 12 meses em rotinas administrativas e atendimento ao público. 

HABILIDADES 

Habilidade no trato com pessoas para interagir em diferentes níveis; 
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REQUISITOS DESEJÁVEIS PARA O CARGO 
 

Experiência com atendimento ao público; 

Boa comunicação oral e escrita; 

EQUIPAMENTOS (experiência em máquinas ou instrumentos específicos requeridos para as tarefas inerentes 

ao cargo (calculadora, computador, motor) 

Computadores; 

Impressoras; 
Xerox; 
Fax. 

CONTATOS (comunicação com outros departamentos ou empresas. Inerentes ao exercício das funções no 

cargo) 

Público em geral; 
Público específico do CROBA (dentistas, técnicos, etc) 
Principais responsáveis pelos setores serviços, 

Diretoria do CROBA; 
CFO e Regionais; 

SUPERVISÃO (cargo tem responsabilidades por supervisão de pessoas?) 

Não 

SUPERVISÃO RECEBIDA 

Secretária Executiva ou Encarregado de Recepção (atendimento) 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 
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TÍTULO DO CARGO 

Técnico Administrativo II   (atendimento/processos) 

DESCRIÇÃO SUSCINTA 

Executam serviços nas áreas de atendimento ou processos; atendem fornecedores e 
clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de 
documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos 

(protocolo, distribuição e/ou arquivamento). 

TAREFAS PERIÓDICAS 

Executar atividades de atendimento ao cliente e ao público em geral, dando suporte no 

esclarecimento de dúvidas; 
Executar tarefas inerentes a entrada e saída de documentos; 
Processos de abertura de Inscrição e Registro de Profissionais e Entidades no CROBA; 

Atualização cadastral - apostilamento (mudança de endereço, telefone e título); 
Abertura, acompanhamento e finalização de processos para 2ª via de documentos; 
Requisitar material e manter atualizado o estoque do setor; 

Zelar pela ordem e conservação do material sob sua guarda; 
Executar outras tarefas relacionadas ao cargo. 

TAREFAS OCASIONAIS 

Executar outras atividades correlatas e inerentes ao seu cargo e compatíveis com as 
atribuições estabelecidas acima, conforme necessidade do serviço e orientação superior, 

quando solicitado, como: 
Apoio em eventos (eleições, congressos e festas) e controle e acompanhamento de 

inscrições. 

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA O CARGO 
 

CONHECIMENTO EXIGIDO 

Noções de informática; 
Noções de rotinas administrativas: circulação de documentos oficiais, entrada e saída de 
documentos, protocolo e procedimentos administrativos; 

Noções de atendimento ao público; 

ESCOLARIDADE EXIGIDA PARA O CARGO 

2º Grau  Completo. 

EXPERIÊNCIA 

No mínimo de 24 meses em rotinas administrativas e atendimento ao público. 

HABILIDADES 

Habilidade no trato com pessoas para interagir em diferentes níveis; 
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REQUISITOS DESEJÁVEIS PARA O CARGO 
 

Experiência com atendimento ao público; 

Boa comunicação oral e escrita; 

EQUIPAMENTOS (experiência em máquinas ou instrumentos específicos requeridos para as tarefas 

inerentes ao cargo (calculadora, computador, motor) 

Computadores; 

Impressoras; 
Xerox; 
Fax. 

CONTATOS (comunicação com outros departamentos ou empresas. Inerentes ao exercício das funções no 

cargo) 

Público em geral; 
Público específico do CROBA (dentistas, técnicos, etc) 
Principais responsáveis pelos setores serviços, 

Diretoria do CROBA; 
CFO e Regionais; 

SUPERVISÃO (cargo tem responsabilidades por supervisão de pessoas?) 

Não 

SUPERVISÃO RECEBIDA 

Secretária Executiva ou Encarregado de Recepção (atendimento)  
 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 
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TÍTULO DO CARGO 

Técnico Administrativo III (atendimento/processos) 

DESCRIÇÃO SUSCINTA 

Executam serviços nas áreas de atendimento ou processos; atendem fornecedores e 
clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de 
documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos 

(protocolo, distribuição e/ou arquivamento). 

TAREFAS PERIÓDICAS 

Executar atividades de atendimento ao cliente e ao público em geral, dando suporte no 

esclarecimento de dúvidas; 
Executar tarefas inerentes a entrada e saída de documentos; 
Processos de abertura de Inscrição e Registro de Profissionais e Entidades no CROBA; 

Atualização cadastral - apostilamento (mudança de endereço, telefone e título); 
Abertura, acompanhamento e finalização de processos para 2ª via de documentos; 
Requisitar material e manter atualizado o estoque do setor; 

Zelar pela ordem e conservação do material sob sua guarda; 
Executar outras tarefas relacionadas ao cargo; 
Assume a responsabilidade do atendimento/processos na ausência do Encarregado. 

TAREFAS OCASIONAIS 

Executar outras atividades correlatas e inerentes ao seu cargo e compatíveis com as 

atribuições estabelecidas acima, conforme necessidade do serviço e orientação superior, 
quando solicitado, como: 

Apoio em eventos (eleições, congressos e festas) e controle e acompanhamento de 
inscrições. 

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA O CARGO 

 

CONHECIMENTO EXIGIDO 

Noções de informática; 
Noções de rotinas administrativas: circulação de documentos oficiais, entrada e saída de 

documentos, protocolo e procedimentos administrativos; 
Noções de atendimento ao público; 

ESCOLARIDADE EXIGIDA PARA O CARGO 

2º Grau  Completo. 

EXPERIÊNCIA 

No mínimo de 36 meses em rotinas administrativas e atendimento ao público. 

HABILIDADES 

Habilidade no trato com pessoas para interagir em diferentes níveis; 
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REQUISITOS DESEJÁVEIS PARA O CARGO 
 

Experiência com atendimento ao público; 

Boa comunicação oral e escrita; 

EQUIPAMENTOS (experiência em máquinas ou instrumentos específicos requeridos para as tarefas 

inerentes ao cargo (calculadora, computador, motor) 

Computadores; 

Impressoras; 
Xerox; 
Fax. 

CONTATOS (comunicação com outros departamentos ou empresas. Inerentes ao exercício das funções no 

cargo) 

Público em geral; 
Público específico do CROBA (dentistas, técnicos, etc) 
Principais responsáveis pelos setores serviços, 

Diretoria do CROBA; 
CFO e Regionais; 

SUPERVISÃO (cargo tem responsabilidades por supervisão de pessoas?) 

Não 

SUPERVISÃO RECEBIDA 

Secretária Executiva ou Encarregado de Recepção 
 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 
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TÍTULO DO CARGO 

Técnico em Informática I 

DESCRIÇÃO SUSCINTA 

Atuar em atividades referentes à operacionalização de segurança lógica e física da 
infraestrutura de informações e redes, prestando suporte presencial e remoto aos usuários 
e órgãos do CROBA, a fim de atender as demandas, administrando os recursos instalados. 

TAREFAS PERIÓDICAS 

Planejar, executar/acompanhar a instalação e manutenção de softwares/sistemas 
contratados e/ou de apoio; 

Contribuir para a prevenção e solução de problemas, orientando a área usuária quanto à 
utilização dos ambientes operacionais de sua responsabilidade; 
Administrar controle de acessos aos usuários; 

Orientar todos os usuários internos sobre a correta utilização dos equipamentos; 
Prestar suporte aos usuários da rede de computadores, envolvendo a montagem, reparos e 
configurações dos equipamentos e na utilização do hardware e software disponíveis, 

impressão e também na área de Telecom; 
Administrar os recursos instalados na prevenção de vírus, diretrizes de segurança dos 
sistemas, utilização de espaço em disco; 

Controlar a atualização automática da lista de antivírus dos recursos de informática 
(servidores e estações). 

TAREFAS OCASIONAIS 

Executar outras atividades correlatas e inerentes ao seu cargo e compatíveis com as 

atribuições estabelecidas acima, conforme necessidade do serviço e orientação superior, 
quando solicitado. 

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA O CARGO 

 

CONHECIMENTO EXIGIDO 

Conhecimentos de informática e dos aplicativos do Microsoft Office e software livre em nível 
de suporte técnico. 

ESCOLARIDADE EXIGIDA PARA O CARGO 

2º Grau completo com formação técnica completa nas áreas de Telecomunicações, 
Processamento de Dados ou Informática; 

EXPERIÊNCIA 

No mínimo de 12 (doze) meses na área de suporte e manutenção de informática e 
telefonia. 

HABILIDADES 

Habilidade no trato com pessoas para interagir em diferentes níveis; 
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REQUISITOS DESEJÁVEIS PARA O CARGO 
 

Domínio dos títulos de softwares: Microsoft Windows (Windows 95, 98, 2000, 2003 Server, 

XP e Vista), Microsoft Office (Word, Excel, Power Point e Access). 
Curso superior, em andamento, na área de informática; 
Certificação MCDST (Microsoft Certified Desktop Support Technician); 

Conhecimentos sobre configuração e administração do Active Directory da Microsoft para 
ambiente Windows 2003 Server. 
Inglês básico. 

EQUIPAMENTOS (experiência em máquinas ou instrumentos específicos requeridos para as tarefas inerentes 

ao cargo (calculadora, computador, motor) 

Computadores; 
Impressoras; 

Xerox; 
Fax. 

CONTATOS (comunicação com outros departamentos ou empresas. Inerentes ao exercício das funções no 

cargo) 

Principais responsáveis pelos setores serviços, 

Diretoria do CROBA; 
CFO e Regionais; 

SUPERVISÃO (cargo tem responsabilidades por supervisão de pessoas?) 

Não 

SUPERVISÃO RECEBIDA 

Analista de Sistemas/TI 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 
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TÍTULO DO CARGO 

Técnico em Informática II 

DESCRIÇÃO SUSCINTA 

Atuar em atividades referentes à operacionalização de segurança lógica e física da 
infraestrutura de informações e redes, prestando suporte presencial e remoto aos usuários 
e órgãos do CROBA, a fim de atender as demandas, administrando os recursos instalados. 

TAREFAS PERIÓDICAS 

Planejar, executar/acompanhar a instalação e manutenção de softwares/sistemas 
contratados e/ou de apoio; 

Contribuir para a prevenção e solução de problemas, orientando a área usuária quanto à 
utilização dos ambientes operacionais de sua responsabilidade; 
Administrar controle de acessos aos usuários; 

Orientar todos os usuários internos sobre a correta utilização dos equipamentos; 
Prestar suporte aos usuários da rede de computadores, envolvendo a montagem, reparos e 
configurações dos equipamentos e na utilização do hardware e software disponíveis, 

impressão e também na área de Telecom; 
Administrar os recursos instalados na prevenção de vírus, diretrizes de segurança dos 
sistemas, utilização de espaço em disco; 

Controlar a atualização automática da lista de antivírus dos recursos de informática 
(servidores e estações). 

TAREFAS OCASIONAIS 

Executar outras atividades correlatas e inerentes ao seu cargo e compatíveis com as 

atribuições estabelecidas acima, conforme necessidade do serviço e orientação superior, 
quando solicitado. 

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA O CARGO 

 

CONHECIMENTO EXIGIDO 

Conhecimentos de informática e dos aplicativos do Microsoft Office e software livre em nível 
de suporte técnico. 

ESCOLARIDADE EXIGIDA PARA O CARGO 

2º Grau completo com formação técnica completa nas áreas de Telecomunicações, 
Processamento de Dados ou Informática; 

EXPERIÊNCIA 

No mínimo de 24 (vinte e quatro) meses na área de suporte e manutenção de informática e 
telefonia. 

HABILIDADES 

Habilidade no trato com pessoas para interagir em diferentes níveis; 
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REQUISITOS DESEJÁVEIS PARA O CARGO 
 

Domínio dos títulos de softwares: Microsoft Windows (Windows 95, 98, 2000, 2003 Server, 

XP e Vista), Microsoft Office (Word, Excel, Power Point e Access). 
Curso superior, em andamento, na área de informática; 
Certificação MCDST (Microsoft Certified Desktop Support Technician); 

Conhecimentos sobre configuração e administração do Active Directory da Microsoft para 
ambiente Windows 2003 Server. 
Inglês básico. 

EQUIPAMENTOS (experiência em máquinas ou instrumentos específicos requeridos para as tarefas inerentes 

ao cargo (calculadora, computador, motor) 

Computadores; 
Impressoras; 

Xerox; 
Fax. 

CONTATOS (comunicação com outros departamentos ou empresas. Inerentes ao exercício das funções no 

cargo) 

Principais responsáveis pelos setores serviços, 

Diretoria do CROBA; 
Conselheiros. 

SUPERVISÃO (cargo tem responsabilidades por supervisão de pessoas?) 

Não 

SUPERVISÃO RECEBIDA 

Analista de Sistemas/TI 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 
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TÍTULO DO CARGO 

Técnico em Informática III 

DESCRIÇÃO SUSCINTA 

Atuar em atividades referentes à operacionalização de segurança lógica e física da 
infraestrutura de informações e redes, prestando suporte presencial e remoto aos usuários 
e órgãos do CROBA, a fim de atender as demandas, administrando os recursos instalados. 

TAREFAS PERIÓDICAS 

Planejar, executar/acompanhar a instalação e manutenção de softwares/sistemas 
contratados e/ou de apoio; 

Contribuir para a prevenção e solução de problemas, orientando a área usuária quanto à 
utilização dos ambientes operacionais de sua responsabilidade; 
Administrar controle de acessos aos usuários; 

Orientar todos os usuários internos sobre a correta utilização dos equipamentos; 
Prestar suporte aos usuários da rede de computadores, envolvendo a montagem, reparos e 
configurações dos equipamentos e na utilização do hardware e software disponíveis, 

impressão e também na área de Telecom; 
Administrar os recursos instalados na prevenção de vírus, diretrizes de segurança dos 
sistemas, utilização de espaço em disco; 

Controlar a atualização automática da lista de antivírus dos recursos de informática 
(servidores e estações); 
Inspecionar e avaliar a infra-estrutura para instalação de novos equipamentos e mudanças 

no layout existente; 
Substituir de imediato, em caso de falhas ou defeitos dos equipamentos de informática e 

telefonia, com a devida configuração do recurso envolvido; 
Zelar pelos arquivos, bem como por sua segurança lógica com rotinas de backup. 

TAREFAS OCASIONAIS 

Executar outras atividades correlatas e inerentes ao seu cargo e compatíveis com as 
atribuições estabelecidas acima, conforme necessidade do serviço e orientação superior, 

quando solicitado. 

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA O CARGO 
 

CONHECIMENTO EXIGIDO 

Conhecimentos de informática e dos aplicativos do Microsoft Office e software livre em nível 
de suporte técnico. 

ESCOLARIDADE EXIGIDA PARA O CARGO 

2º Grau completo com formação técnica completa nas áreas de Telecomunicações, 
Processamento de Dados ou Informática; 

EXPERIÊNCIA 

No mínimo de 36 (trinta e seis) meses na função. 
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HABILIDADES 

Habilidade no trato com pessoas para interagir em diferentes níveis; 
 

 
REQUISITOS DESEJÁVEIS PARA O CARGO 

 

Domínio dos títulos de softwares: Microsoft Windows (Windows 95, 98, 2000, 2003 Server, 
XP e Vista), Microsoft Office (Word, Excel, Power Point e Access). 
Curso superior, em andamento, na área de informática; 

Certificação MCDST (Microsoft Certified Desktop Support Technician); 
Conhecimentos sobre configuração e administração do Active Directory da Microsoft para 

ambiente Windows 2003 Server. 
Desejável conhecimento de Linux. 
Inglês básico. 

EQUIPAMENTOS (experiência em máquinas ou instrumentos específicos requeridos para as tarefas inerentes 

ao cargo (calculadora, computador, motor) 

Computadores; 
Impressoras; 
Xerox; 

Fax. 

CONTATOS (comunicação com outros departamentos ou empresas. Inerentes ao exercício das funções no 

cargo) 

Principais responsáveis pelos setores serviços, 

Diretoria do CROBA; 
Conselheiros. 

SUPERVISÃO (cargo tem responsabilidades por supervisão de pessoas?) 

Não 

SUPERVISÃO RECEBIDA 

Analista de Sistemas/TI 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 
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TÍTULO DO CARGO 

Motorista 

DESCRIÇÃO SUSCINTA 

Conduzir veículos automotores e transportar pessoas, cargas e outros.  

TAREFAS PERIÓDICAS 

Conduzir veículos automotores em serviços externos; 

Transportar materiais e outros, conforme solicitação;  
Zelar pela segurança dos passageiros, materiais e outros; 

Preencher relatórios de utilização do veículo com dados relativos a quilometragem, 
horário de saída e chegada e demais ocorrências durante a realização do trabalho, 
conforme orientação do CROBA; 

Controlar o consumo de combustível e lubrificante, bem como prazos ou quilometragem 
para revisões. 
Manutenção preventiva e corretiva dos veículos, pela conservação e segurança dos 

veículos, ajustes e pequenos reparos; 
Manter-se atualizado com as normas e legislação de trânsito. 

TAREFAS OCASIONAIS 

Executar outras atividades correlatas e inerentes ao seu cargo e compatíveis com as 
atribuições estabelecidas acima, conforme necessidade do serviço e orientação superior, 

quando solicitado. 
Acompanhamento de IPVA, Seguro, etc.... 
Participar de programa de treinamento, quando convocado. 

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA O CARGO 
 

CONHECIMENTO EXIGIDO 

Carteira nacional de habilitação categoria “B”. 

ESCOLARIDADE EXIGIDA PARA O CARGO 

2º Grau completo. 

EXPERIÊNCIA 

No mínimo de 1 (um) ano na função. 

HABILIDADES 

Habilidade no trato com pessoas para interagir em diferentes níveis; 
 

 
REQUISITOS DESEJÁVEIS PARA O CARGO 

 

Curso de direção defensiva. 
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EQUIPAMENTOS (experiência em máquinas ou instrumentos específicos requeridos para as tarefas 

inerentes ao cargo (calculadora, computador, motor) 

Veículo. 

CONTATOS (comunicação com outros departamentos ou empresas. Inerentes ao exercício das funções no 

cargo) 

Principais responsáveis pelos setores serviços, 
Diretoria do CROBA; 

Conselheiros. 

SUPERVISÃO (cargo tem responsabilidades por supervisão de pessoas?) 

Não 

SUPERVISÃO RECEBIDA 

Gerente Administrativo Financeiro 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 
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TÍTULO DO CARGO 

Assistente Administrativo (Unidades externas) 

DESCRIÇÃO SUSCINTA 

Assistir à Gerência Administrativa Financeira do CROBA em apoio as Delegacias Regionais 
nas atividades Administrativo/Financeira/Recursos Humanos  
correlatas exigida na unidade do interior (Delegacias); 

Coordenar às atividades Administrativo-Financeiras nas Delegacias Regionais; 
Responsável pelo controle, segurança, informações e documentos da Secretaria nas 
Delegacias Regionais; 

Realiza o atendimento ao público em geral nas Delegacias Regionais; 
Assiste e apoia aos Delegados e Fiscais nas atividades inerentes, quando solicitado. 

TAREFAS PERIÓDICAS  

Atendimento ao público em geral, principalmente aos profissionais de Odontologia; 
Atualização cadastral de Profissionais e Entidades associadas; 
Acompanhamento de Malotes (documentos para sede do CROBA e outras unidades 

regionais); 
Abertura, organização e acompanhamento de processos; 
Controle de processos, entrada e saída de documentos; 

Acompanhamento Cadastro, Inscrição e Registro de Profissionais e Entidades no CROBA;  
Emissão de boletos taxa de inscrição; 
Diligências e ações de fiscalização dirigidas para consultórios e clínicas em apoio a área e 

fiscalização do CROBA; 
Responsável pela manutenção, funcionamento administrativo da Delegacia Regional em 

estreita colaboração ao Delegado Regional Nomeado. 
Realização e acompanhamento de negociações e acordos financeiros de acordo com 
parâmetros estabelecidos pela Sede; 

Acompanhamento de administrativos dos processos judiciais em andamento nas regionais; 
Abertura, acompanhamento e finalização de processos para emissão 2ª via de 
documentos;  

Elaboração de documentos oficiais de rotina  e organização de arquivos; 
Atualização cadastral – apostilamento (mudança de endereço, telefone e título); 
Apoio em eventos (eleições, congressos e festas) e controle e acompanhamento de 

inscrições;  
Controle de caixa (fundo fixo); 

TAREFAS OCASIONAIS 

Executar outras atividades correlatas e inerentes ao seu cargo e compatíveis com as 
atribuições estabelecidas acima, conforme necessidade do serviço e orientação superior, 

quando solicitado. 
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REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA O CARGO 

CONHECIMENTO EXIGIDO 

Conhecimento de informática; 

Rotinas administrativas: circulação de documentos oficiais, protocolo, técnicas de arquivo e 
procedimentos administrativos; 
Experiência com atendimento ao público; 

Redação Oficial: requerimentos, comunicação interna, avisos, etc; 
Informática: uso do correio eletrônico; conhecimentos práticos de Word e Excel;  

ESCOLARIDADE EXIGIDA PARA O CARGO 

2º Grau completo ou profissionalizante. 

EXPERIÊNCIA 

Experiência anterior em atividade de secretaria ou similares e no mínimo 2 (dois) anos no 
CROBA. 

HABILIDADES 

Habilidade no trato com pessoas para interagir em diferentes níveis; 
Lidar com prazos e compromissos; 
Com manuseio e guarda de documentos; 

Mediação conflito; 
Capacidade de liderança; 
Trabalho em equipe. 

 
REQUISITOS DESEJÁVEIS PARA O CARGO 

Noções de Contabilidade e Execução Financeira.  

EQUIPAMENTOS (experiência em máquinas ou instrumentos específicos requeridos para as tarefas 

inerentes ao cargo (calculadora, computador, motor) 

 

CONTATOS (comunicação com outros departamentos ou empresas. Inerentes ao exercício das funções no 

cargo) 

Principais responsáveis pelos setores serviços; 

Fornecedores; 
Correios; 
Prefeitura; 

Fórum; 
Vigilância Sanitária; 
Secretaria da Saúde; 

Justiça Federal. 

SUPERVISÃO (cargo tem responsabilidades por supervisão de pessoas?) 

Não 
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SUPERVISÃO RECEBIDA 

Gerência Administrativa Financeira / Delegados Regionais 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 
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TÍTULO DO CARGO 

Assistente Administrativo (PROJUR) 

DESCRIÇÃO SUSCINTA 

Assistir à Assessoria Jurídica do CROBA em apoio nas atividades correlatas aos assuntos 
jurídicos; 
Responsável pelo controle, segurança, informações e documentos do PROJUR; 

Assiste e apoia os Advogados nas atividades inerentes, quando solicitado. 
Controlar as atividades do setor, acompanhando os processos para assegurar o 
cumprimento dos objetivos e prazos estabelecidos, sempre em consonância e sob as 

ordens da Assessoria Jurídica e supervisão da Comissão de Ética; 
Manter, organizar e controlar os processos com relação ao exercício profissional. 

TAREFAS PERIÓDICAS 

Presta atendimento específico sobre assuntos jurídicos; 
Controle tramitação de processos e documentos (entrada e saída); 
Arquivamento; 

Acompanhar e controlar o Cadastro, Inscrição e Registro de entidades e profissionais no 
CROBA, como também de CP e TPD (provisória e a permanente); 
Acompanhar processos judiciais em andamento nas regionais; 

Elaborar documentos oficiais de rotina e organização de arquivos; 
Realizar cálculos para acordo financeiro das anuidades do CROBA; 
Manter atualizado o Sistema Lawyer para facilitar a localização dos processos de 

execução fiscal; 

TAREFAS OCASIONAIS 

Executar outras atividades correlatas e inerentes ao seu cargo e compatíveis com as 
atribuições estabelecidas acima, conforme necessidade do serviço e orientação superior, 

quando solicitado. 

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA O CARGO 
 

CONHECIMENTO EXIGIDO 

Conhecimento de informática; 
Rotinas administrativas: circulação de documentos oficiais, protocolo, técnicas de arquivo 
e procedimentos administrativos; 

Experiência com atendimento ao público; 
Redação Oficial: requerimentos, comunicação interna, avisos, etc; 
Informática: uso do correio eletrônico; conhecimentos práticos de Word e Excel;  

ESCOLARIDADE EXIGIDA PARA O CARGO 

2º Grau completo ou profissionalizante. 

EXPERIÊNCIA 

Experiência anterior em atividade de assistente jurídico ou similares e no mínimo 2 (dois) 

anos no CROBA. 
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HABILIDADES 

Habilidade no trato com pessoas para interagir em diferentes níveis; 
Lidar com prazos e compromissos; 
Com manuseio e guarda de  documentos; 

Mediação conflito; 
Capacidade de liderança; 
Trabalho em equipe. 

 
REQUISITOS DESEJÁVEIS PARA O CARGO 

 

Noções de Direito de Defesa do Consumidor e Execução Financeira. 

EQUIPAMENTOS (experiência em máquinas ou instrumentos específicos requeridos para as tarefas 

inerentes ao cargo (calculadora, computador, motor) 

 

CONTATOS (comunicação com outros departamentos ou empresas. Inerentes ao exercício das funções no 

cargo) 

Principais responsáveis pelos setores serviços; 

SUPERVISÃO (cargo tem responsabilidades por supervisão de pessoas?) 

Não 

SUPERVISÃO RECEBIDA 

Supervisão funcional do Chefe de Setor de Processos Éticos e Legais e Supervisão 
Hierárquica da equipe de Assessoria Jurídica e da Diretoria do CROBA 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 
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TÍTULO DO CARGO 

Chefe de Setor de Processos Éticos e Legais 

DESCRIÇÃO SUSCINTA 

Coordenar, orientar, planejar e controlar as atividades do setor, acompanhando os 
processos para assegurar o cumprimento dos objetivos estabelecidos, sempre em 
consonância e sob as ordens da Comissão de Ética; 

Assistir ao PROJUR na organização dos Processos e Pautas das Plenárias; 
Manter, organizar e controlar os processos éticos com relação ao exercício profissional. 

TAREFAS PERIÓDICAS 

Despachar com as Câmaras de Instrução; 
Orientar, coordenar e observa o cumprimento da pauta da Comissão de Ética; 
Elaborar intimações, digitar atas de audiências e julgamentos; 

Distribuir processos para as Câmaras; 
Acompanhar as entregas de intimações e convocações; 
Contatar os profissionais quando não foram encontrados pelos Correios. 

Analisar a situação dos profissionais sob o ponto de vista ético para fornecer informações 
e subsídios nas instruções dos processos e para a emissão da certidão; 
Orientar e supervisionar o trabalho dos estagiários e colaboradores das Coordenações de 

Ética e da PROJUR; 
Revisar documentos (parecer inicial, parecer final, relatórios e votos); 
Atender e orientar os diversos setores em relação aos procedimentos de caráter ético; 

Acompanhar a 2ª Câmara de Instrução em audiências no interior; 
Contatar peritos e dativos. Identifica e distribui os processos para os dativos e peritos; 

Secretariar e acompanhar os processos nas audiências do CFO; 
Mantém atualizado o Sistema Lawyer para facilitar a localização dos processos; 

TAREFAS OCASIONAIS 

Executar outras atividades correlatas e inerentes ao seu cargo e compatíveis com as 
atribuições estabelecidas acima, conforme necessidade do serviço e orientação superior, 

quando solicitado. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA O CARGO 

 

CONHECIMENTO EXIGIDO 

Rotinas administrativas: circulação de documentos oficiais, protocolo, técnicas de arquivo 
e procedimentos administrativos; 
Redação Oficial: requerimentos, comunicação interna, avisos, etc; 

Informática: uso do correio eletrônico; conhecimentos práticos de Word e Excel; 
apresentação de slides;  
Domínio do Código de Ética Profissional da Odontologia e Legislação Específica; 
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ESCOLARIDADE EXIGIDA PARA O CARGO 

Ensino Superior completo. 

EXPERIÊNCIA 

Experiência anterior de mais de 4 (quatro) anos no CROBA com conhecimento do 
Estatuto Profissional de Odontologia e domínio de processos e atendimento de secretaria. 

HABILIDADES 

Equilíbrio, Temperança, Probidade e Coerência para lidar com situações críticas e 
conflitos; 
Capacidade para bom relacionamento profissional; 

Flexibilidade para lidar com os imprevistos; 
Capacidade crítica para analisar e organizar processos; 
Compreensão para o domínio da cultura da organização; 

Compreensão interpessoal e empatia para lidar com pessoas; 
Capacidade de liderança; 
Trabalho em equipe; 

Boa capacidade de leitura, analise e interpretação de textos; 

 

REQUISITOS DESEJÁVEIS PARA O CARGO 
 

Noções de processos e prazos jurídicos; 

Boa comunicação oral e escrita; 
Domínio de aplicativos de edição de textos, correio eletrônico e planilhas eletrônicas; 

EQUIPAMENTOS (experiência em máquinas ou instrumentos específicos requeridos para as tarefas 

inerentes ao cargo (calculadora, computador, motor) 

 

CONTATOS (comunicação com outros departamentos ou empresas. Inerentes ao exercício das funções no 

cargo) 

Membros das Câmaras de Instrução; 
Conselheiros; 
Procuradores; 

Gerência Administrativa e Financeira; 
Principais responsáveis pelos diversos setores do CROBA e regionais, principalmente, 
Setor de Fiscalização, Controladoria e Unidades externas (Delegacias); 

SUPERVISÃO (cargo tem responsabilidades por supervisão de pessoas?) 

Sim 

SUPERVISÃO RECEBIDA 

Supervisão funcional do PROJUR, da equipe de Assessoria Jurídica e hierárquica da 
Diretoria do CROBA 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 
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TÍTULO DO CARGO 

Coordenador de Recursos Humanos 

DESCRIÇÃO SUSCINTA 

Tem como atribuições na organização o controle dos recursos humanos, em estreita 

colaboração e assistência à Gerência Administrativa Financeira do CROBA; 
Coordena as atividades inerentes a admissão, recrutamento e seleção, demissão, treino, 
cargos e salários e demais atividades de RH; 

Elabora a Folha de Pagamento, cálculo dos encargos sociais e processos trabalhistas em 
geral. 

TAREFAS PERIÓDICAS 

Participar do processo de Captação, Recrutamento, Seleção e Admissão de novos 
colaboradores; 

Executar tarefas inerentes aos processos de admissão, manutenção e demissão dos 
colaboradores; 
Controlar o ponto dos colaboradores da sede e das regionais; 

Controlar a realização dos exames admissionais, periódicos e demissionais; 
Elaborar a folha de pagamento e cálculo dos encargos sociais e trabalhistas pertinentes; 
Supervisionar o cumprimento de normas e procedimentos inerentes a área de pessoal; 

Acompanhar a tramitação de processos referentes ao setor de pessoal; 
Controle e emissão de RPA´S; 
Manter o cadastro dos colaboradores atualizados no sistema de gestão de folha conforme 

determina a lei; 
Manter atualizado os dados dos colaboradores junto aos órgãos trabalhistas CAGED, 

GFIP; 
Confeccionar a DIRF e RAIS; 
Coordenação e Controle de benefícios em relação a aquisição e distribuição  (vale 

transportes, uniformes, assistência médica, auxílio alimentação); 
Assistir e acompanhar junto a Gerência Administrativa Financeira: os assunto de RH em 
relação a coordenação, gestão e controle das atividades de Recursos Humanos do CROBA 

na unidade local, unidades externas e regionais; a contratação e controle de prestadores 
de serviços (serviços de terceiros em geral).  
 

 
 

TAREFAS OCASIONAIS 

Apoio e Assistência nos eventos do CROBA (interno e externo) no que diz respeito a 
Recursos Humanos; 
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REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA O CARGO 
 

CONHECIMENTO EXIGIDO 

Noções de: 
Gestão Controle e Administração e Pessoal; 

Recrutamento, admissão, controle e demissão e pessoal; 
Legislação Trabalhista e Rotinas de da área e gestão de Pessoas;  
Elaboração de Folha e Pagamento e Cálculos de Encargos Sociais e Trabalhistas; 

Elaborações e Acompanhamento de Informações Fiscais, Legais e Tributárias junto aos 
órgãos específicos; 
Apontamento do ponto eletrônico, planejamento e cálculo de férias e processos 

rescisórios; 
Informática: uso e domínio de sistemas de gestão e específico dos aplicativos auxiliares 
de informática (Word e Excel). 

ESCOLARIDADE EXIGIDA PARA O CARGO 

Ensino Superior completo com formação específica, se possível, em Administração, 
Contabilidade ou RH; 

EXPERIÊNCIA 

Experiência anterior de mais de 3 (três) anos na função. 
Experiência na área trabalhista e de RH. 

HABILIDADES 

Atitude e coerência para o exercício multifuncional da atividade; 
Flexibilidade, equilíbrio e temperança,  
Capacidade de ponderação e mediação e conflitos; 

Iniciativa e Segurança; 
Compreensão para o domínio da cultura da organização; 
Compreensão interpessoal e empatia para lidar com gente; 

Capacidade de Supervisão e Liderança; 
Trabalho em equipe; 

 
REQUISITOS DESEJÁVEIS PARA O CARGO 

 

Boa comunicação oral e escrita; 
Habilidade em relação a aplicativos e Sistemas Integrados de Gestão de Pessoas; 
Domínio de aplicativos de edição de textos, correio eletrônico e planilhas eletrônicas; 

Conhecimento de Técnicas de Recrutamento, Motivação Administração de Pessoas; 
Conhecimento da Legislação Trabalhista e Previdenciária e Rotinas Trabalhistas; 
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EQUIPAMENTOS (experiência em máquinas ou instrumentos específicos 

requeridos para as tarefas inerentes ao cargo (calculadora, computador, 
motor) 

Computador; 

Impressora; 
Calculadora; 
Copiadora; 

Incineradora.  

CONTATOS (comunicação com outros departamentos ou empresas. Inerentes 

ao exercício das funções no cargo) 

Gerência Administrativa e Financeira; 

Sistemas/TI; 
Principais responsáveis pelos diversos setores do CROBA e regionais: orientação das 

Normas do Conselho; 
Órgãos da Sociedade Civil Organizada: 

 SINSERCON: esclarecer dúvidas trabalhistas e homologação; 

 DRT: homologação das rescisões; 
 CAMED: novas adesões e cancelamento de beneficiário; 

 VISA VALLE: novas adesões e cancelamento de beneficiário; 

 SALVADORCARD: emissão, cancelamento, recargas de vale transporte; 
 AETU ITABUNA: emissão, cancelamento, recargas de vale transporte; 

 VTDIRETO: emissão, cancelamento, recargas de vale transporte de Feira; 
 SETRANVASF: emissão, cancelamento, recargas de vale transporte de Juazeiro; 

 BANCO DO BRASIL: empréstimo consignado e gerenciador de pagamento (folha); 

 SERCOSE: seguro do Conselho. 

SUPERVISÃO  

 

SUPERVISÃO RECEBIDA 

Gerente Administrativo Financeiro 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 
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TÍTULO DO CARGO 

Encarregado de Compras e Patrimônio 

DESCRIÇÃO SUSCINTA 

Coordenar e executar as atividades inerentes a suprimento e compras em geral do CROBA; 
Organizar e executar os processos de Tomada de Preços e Concorrência Licitatória do 
CROBA; 

Responsável pela legalidade dos processos de compras, controle de entrada bens e 
serviços; 
Elaboração de Contratos de fornecimento de suprimentos e controle de Bens patrimoniais 

e almoxarifado. 

TAREFAS PERIÓDICAS 

Executar as atividades de compras de materiais de consumo, e de uso imediato ou 

estocável, mediante requisição de compra, bem como bens patrimoniais móveis e 
contratação de serviços necessários ao CROBA, observadas especificações dos solicitantes 
e as normas vigentes; 

Contratar fornecedores, negociando preços, descontos, condições de pagamento e outras 
vantagens para o CROBA; 
Manter atualizado o Banco de Dados de codificação de materiais e fornecedores, visando 

identificar às mercadorias e facilitar o acesso às mesmas, bem como o sistema de compras 
e propostas de preços, gerando quadro comparativo de preços oferecidos pelos 
fornecedores; 

Acompanhar, após as aquisições de mercadorias e contratações de serviços, a 
documentação relativa aos processos, gerando contas a pagar e remessa à coordenadoria 

responsável para processar a contabilização, apropriações e pagamentos; 
Executar as atividades de almoxarifado, recebendo, conferindo, cadastrando o material no 
sistema, bem como atualizar a baixa dos estoques; 

Organizar o almoxarifado (materiais permanentes, materiais de consumo e equipamentos); 
Elaborar os inventários periódicos e anuais de bens de consumo e patrimoniais do CROBA; 
Entregar, controlar e organizar o arquivo; 

Renovação dos Seguros do CROBA (veicular, predial e vida). 

TAREFAS OCASIONAIS 

Executar outras atividades correlatas e inerentes ao seu cargo e compatíveis com as 
atribuições estabelecidas acima, conforme necessidade do serviço e orientação superior, 
quando solicitado. 

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA O CARGO 
 

CONHECIMENTO EXIGIDO 

Conhecimento de informática, digitação e dos aplicativos do Microsoft Office; 

Noções básicas de Matemática Financeira e Contabilidade. 

ESCOLARIDADE EXIGIDA PARA O CARGO 

2º Grau completo ou profissionalizante. 
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EXPERIÊNCIA 

No mínimo de 2 (dois) anos de experiência na área de suprimentos. 

HABILIDADES 

Habilidade no trato com pessoas para interagir em diferentes níveis; 

 
REQUISITOS DESEJÁVEIS PARA O CARGO 

 

Experiência em Administração Patrimonial e Almoxarifado; 
Conhecimento em Processos Licitatórios; 

Noções da Lei 8.666; 
Experiência mínima de 3 (três) anos no CROBA. 

EQUIPAMENTOS (experiência em máquinas ou instrumentos específicos requeridos para as tarefas 

inerentes ao cargo (calculadora, computador, motor) 

 

CONTATOS (comunicação com outros departamentos ou empresas. Inerentes ao exercício das funções no 

cargo) 

Fornecedores; 

Principais responsáveis pelos setores serviços, 
Diretoria do CROBA; 
Regionais; 

SUPERVISÃO (cargo tem responsabilidades por supervisão de pessoas?) 

Não 

SUPERVISÃO RECEBIDA 

Gerente Administrativo Financeiro 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 
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TÍTULO DO CARGO 

Encarregado de Contas a Receber 

DESCRIÇÃO SUSCINTA 

Controlar, elaborar e execução das atividades de Contas a Receber de acordo com os 
procedimentos e normas estabelecidas; 
Responsável pela cobrança, negociação e recuperação de dívidas de associados ao 

CROBA. 

TAREFAS PERIÓDICAS 

Atendimento ao público para tratar de assuntos financeiros; 

Suporte aos funcionários das Delegacias Regionais em relação a arrecadação; 
Organização e arquivo de documentos do Contas a Receber. 
Atualização cadastral dos profissionais e entidades junto ao CROBA; 

Emissão e controle de boletos; 
Conciliação de contas de arrecadação e elaboração de mapas de receita; 
Verificar e Analisar Conta a Receber; 

Efetuar cobrança regular ou administrativa aos devedores; 
Verificar e analisar histórico financeiro dos profissionais e sanar possíveis pendências; 
Emitir e condição de adimplência dos processos a serem analisados pelo plenário; 

Preparar processos para encaminhamento à Assessoria Jurídica para ajuizamento de 
cobrança de débitos; 
Acompanhamento de Acordos e negociações de dívida e mensalidades; 

Emissão de certidões financeira; 
Controle de Contas Correntes e Conciliação Bancária; 

Preparação guarda e envio de documentos para contabilidade; 
Atendimento e orientação interna aos processos de contas a receber. 

TAREFAS OCASIONAIS 

Executar outras atividades correlatas e inerentes ao seu cargo e compatíveis com as 
atribuições estabelecidas acima, conforme necessidade do serviço e orientação superior, 

quando solicitado. 

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA O CARGO 
 

CONHECIMENTO EXIGIDO 

Conhecimento de informática, digitação e dos aplicativos do Microsoft Office; 
Noções básicas de Matemática Financeira e Contabilidade. 

ESCOLARIDADE EXIGIDA PARA O CARGO 

2º Grau completo ou profissionalizante. 

EXPERIÊNCIA 

No mínimo de 3 (três) anos de dedicação no CROBA. 

Experiência Administrativa e financeira em execução e controle de contas a receber; 
Domínio da língua portuguesa oral e escrita; 
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HABILIDADES 

Habilidade no trato com pessoas para interagir em diferentes níveis; 
Habilidade com manuseio e guarda de valores, documentos e títulos de crédito; 
Mediação negociação; 

Capacidade de liderança; 
Trabalho em equipe. 
Compreensão interpessoal e empatia para lidar com púbico; 

Capacidade com uso de planilhas fórmulas, cálculos, fórmulas e fundamentos 
matemáticos e financeiros; 
Concentração e segurança. 

 
REQUISITOS DESEJÁVEIS PARA O CARGO 

 

Experiência rotinas bancárias e financeiras; 

Ter boa comunicação oral e escrita; 
Habilidade em usar computadores, processadores de planilhas eletrônicas. 

EQUIPAMENTOS (experiência em máquinas ou instrumentos específicos requeridos para as tarefas 

inerentes ao cargo (calculadora, computador, motor) 

Computador. 

CONTATOS (comunicação com outros departamentos ou empresas. Inerentes ao exercício das funções no 

cargo) 

CFO: andamento de registro de processos de inscrição; 

Conselhos Regionais de outros Estados; 
Diretoria; 
Delegacias Regionais do CROBA; 
Controladoria; 
Gerencia Administrativa e Financeira; 
Bancos e organizações de cobrança e consultas. 

SUPERVISÃO (cargo tem responsabilidades por supervisão de pessoas?) 

Não 

SUPERVISÃO RECEBIDA 

Gerente Administrativo Financeiro 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 
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TÍTULO DO CARGO 

Encarregado de Contas a Pagar 

DESCRIÇÃO SUSCINTA 

Controlar, elaborar e executar as atividades de Contas a Pagar de acordo com os 
procedimentos e normas estabelecidas; 

TAREFAS PERIÓDICAS 

Atendimento ao público para tratar de assuntos financeiros; 
Suporte aos funcionários das Delegacias Regionais em relação à pagamentos; 
Organização e arquivo de documentos do Contas a Pagar. 

Atualização cadastral dos profissionais e entidades junto ao CROBA; 
Emissão de cheques; 
Lançamento e controle dos pagamentos; 

Pagamento de Taxa e Tributos (ISS, PIS, COFINS, CSLL e IRPJ); 
Transmissão da DMS; 
Preenchimento de recibos de ISS para envio dos fornecedores; 

Controle de Contas Correntes e Conciliação Bancária; 
Preparação guarda e envio de documentos para contabilidade; 
Controle e suprimento de fundos-fixos da Sede e Regionais; 

Realização e controle de todos os pagamentos, serviços e movimentação bancária; 
Analisar e acompanhar diariamente saldo e extrato bancário para consolidar com 
pagamento do dia; 

Emissão de DARFS; 
Atendimento e orientação interna aos processos de contas a pagar. 

TAREFAS OCASIONAIS 

Executar outras atividades correlatas e inerentes ao seu cargo e compatíveis com as 

atribuições estabelecidas acima, conforme necessidade do serviço e orientação superior, 
quando solicitado. 

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA O CARGO 

 

CONHECIMENTO EXIGIDO 

Conhecimento de informática, digitação e dos aplicativos do Microsoft Office; 
Noções básicas de Matemática Financeira e Contabilidade. 

ESCOLARIDADE EXIGIDA PARA O CARGO 

2º Grau completo ou profissionalizante. 

EXPERIÊNCIA 

No mínimo de 3 (três) anos de dedicação no CROBA. 
Experiência Administrativa e financeira em execução e controle de contas a pagar; 
Domínio da língua portuguesa oral e escrita. 

HABILIDADES 

Habilidade no trato com pessoas para interagir em diferentes níveis; 
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Lidar com prazos e compromissos e obrigações financeiras; 

Com manuseio e guarda de valores, documentos e títulos de crédito; 
Mediação negociação; 
Capacidade de liderança; 

Trabalho em equipe. 
Compreensão interpessoal e empatia para lidar com púbico; 
Capacidade com uso de planilhas fórmulas, cálculos, fórmulas e fundamentos 

matemáticos e financeiros; 
Concentração e segurança. 

 

REQUISITOS DESEJÁVEIS PARA O CARGO 
 

Experiência rotinas bancárias e financeiras; 
Ter boa comunicação oral e escrita; 
Habilidade em usar computadores, processadores de planilhas eletrônicas. 

EQUIPAMENTOS (experiência em máquinas ou instrumentos específicos requeridos para as tarefas 

inerentes ao cargo (calculadora, computador, motor) 

Computador. 

CONTATOS (comunicação com outros departamentos ou empresas. Inerentes ao exercício das funções no 

cargo) 

CFO: andamento de registro de processos de inscrição; 
Conselhos Regionais de outros Estados; 

Diretoria; 
Delegacias Regionais do CROBA; 
Controladoria; 

Gerencia Administrativa e Financeira; 
Compras/RH; 
Bancos e organizações de cobrança e consultas 

Fornecedores em Geral. 

SUPERVISÃO (cargo tem responsabilidades por supervisão de pessoas?) 

Não 

SUPERVISÃO RECEBIDA 

Gerente Administrativo Financeiro 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 
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TÍTULO DO CARGO 

Encarregado de Recepção (Atendimento) 

DESCRIÇÃO SUSCINTA 

Auxiliar nas atividades de atendimento e operacionalização do CROBA promovendo as 
ações necessárias para garantir a qualidade dos serviços prestados. 

TAREFAS PERIÓDICAS 

Atendimento ao público em geral; 
Executar e fazer executar as atividades necessárias ao bom funcionamento do CROBA; 
Supervisionar a equipe que desempenha a atividade de Orientação e atendimento no 

CROBA; 
Elaborar as escalas de trabalho (entrada, horário de almoço, saída), remanejamento e 
treinamento sistemático dos funcionários do atendimento; 

Dar suporte a Secretária, fornecendo dados e fatos para a tomada de decisão; 
Integrar e orientar a equipe para a execução das tarefas; 
Zelar pela qualidade da apresentação dos funcionários; 

Identificar as necessidades de melhoria do desempenho dos funcionários e qualidade de 
atendimento apresentando soluções; 
Prestar assistência ao Gerente da Unidade de Atendimento quando o mesmo necessita de 

alguma informação.  

TAREFAS OCASIONAIS 

Executar outras atividades correlatas e inerentes ao seu cargo e compatíveis com as 
atribuições estabelecidas acima, conforme necessidade do serviço e orientação superior, 

quando solicitado, como: 
Apoio em eventos (eleições, congressos e festas) e controle e acompanhamento de 
inscrições. 

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA O CARGO 
 

CONHECIMENTO EXIGIDO 

Conhecimento de informática, digitação e dos aplicativos do Microsoft Office; 

Conhecimento de Sistemas e Processos de Atendimento Público  
Redação Oficial de rotina: requerimentos, comunicação interna, avisos, etc; 

ESCOLARIDADE EXIGIDA PARA O CARGO 

2º Grau completo ou profissionalizante. 

EXPERIÊNCIA 

Experiência anterior em atividade de secretaria ou similares e no mínimo 2 (dois) anos no 
CROBA. 

HABILIDADES 

Habilidade no trato com pessoas para interagir em diferentes níveis; 
Lidar com prazos e compromissos; 
Com manuseio e guarda de  documentos; 



 

58 

 

Mediação conflito; 

Capacidade de liderança; 
Trabalho em equipe. 

 

REQUISITOS DESEJÁVEIS PARA O CARGO 
 

Boa comunicação oral e escrita; 
Domínio de aplicativos de edição de textos, correio eletrônico e planilhas eletrônicas. 

EQUIPAMENTOS (experiência em máquinas ou instrumentos específicos requeridos para as tarefas 

inerentes ao cargo (calculadora, computador, motor) 

Computador. 

CONTATOS (comunicação com outros departamentos ou empresas. Inerentes ao exercício das funções no 

cargo) 

Principais responsáveis pelos setores serviços, 

Público em geral. 

SUPERVISÃO (cargo tem responsabilidades por supervisão de pessoas?) 
Supervisão imediata à equipe de Atendimento e apoio à Secretaria Geral. 

SUPERVISÃO RECEBIDA 

Secretária 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 
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TÍTULO DO CARGO 

Gerente Administrativo Financeiro 

DESCRIÇÃO SUSCINTA 

Responsável pelo desempenho das atividades administrativas no CROBA, contribuindo 
para melhoria da qualidade dos processos e serviços, bem como para maior 
produtividade e organização; 

TAREFAS PERIÓDICAS 

Gerenciar, Planejar, organizar, controlar e supervisionar todas as atividades 
administrativas pelos setores específicos do CROBA; 

Acompanhar as atividades e agenda do Conselheiro Administrativo; 
Desenvolver e implementar de normas e procedimentos administrativos; 
Assessorar aos conselheiros e comissões do CROBA para auxiliar na operacionalização 

de atividades; 
Coordenar as atividades e execução financeira, (contas a pagar e contas a receber); 
Gerenciar o controle, a análise e planejamento do fluxo de caixa; 

Implantar procedimentos administrativos e políticas de contas a pagar e a receber;  
Garantir a realização de todas as atividades bancárias e as operações financeiras, 
acompanhando os recebimentos e pagamentos através do fluxo de caixa;  

Aprovar pagamentos a partir de análise crítica sobre os dados e valores envolvidos;  
Acompanhar os processos e procedimentos que antecedem a contabilidade;  
Dirigir e supervisionar as atividades administrativas das Delegacias no Regionais no 

interior do Estado; 
Membro efetivo da Comissão de Licitação do CROBA; 

Tomar decisões de médio impacto com base em relatórios gerenciais;  
Assegurar a elaboração do orçamento;  
Efetuar e acompanhar os contratos para execução de serviços. 

TAREFAS OCASIONAIS 

Executar outras atividades correlatas e inerentes ao seu cargo e compatíveis com as 

atribuições estabelecidas acima, conforme necessidade do serviço e orientação 
superior, quando solicitado. 
Organizar e auxiliar os eventos e cursos promovidos pela Instituição com o objetivo 

de garantir a realização dentro das normas e condutas do CROBA; 

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA O CARGO 

 

CONHECIMENTO EXIGIDO 

Experiência gerencial em atividades Administrativas e Financeiras; 
Conhecimentos Básicos em Gestão de Pessoal e Rotins Trabalhistas; 
Conhecimentos básicos em processos fiscais e contábeis; 

Conhecimento dos aplicativos do Microsoft Office;  
Rotinas de Execução financeira: contas a pagar, contas a receber, tesouraria e 
controle financeiro. 
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ESCOLARIDADE EXIGIDA PARA O CARGO 

Nível superior completo desejável em Administração, Ciências Contábeis ou 
Economia; 

EXPERIÊNCIA 

Experiência de mais de 5 (cinco) anos na área de gestão administrativa ou função 
similar. 

HABILIDADES 

Visão generalista da organização e das peculiares relações hierárquicas e 
intersetoriais; 
Exercício de funções gerenciais, com sólido domínio sobre planejamento, 

organização, controle e direção; 
Utilização do raciocínio lógico, crítico e analítico, operando com valores e 
estabelecendo relações formais e causais entre fenômenos e situações 

organizacionais; 
Habilidade de lidar com modelos inovadores de gestão; 
Domínio de recursos de expressão e de comunicação compatíveis com o exercício 

profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais 
ou intergrupais; 
Gerenciamento de Informações, assegurando uniformidade e referencial para 

diferentes usuários; 
Habilidade no trato com pessoas para interagir em diferentes níveis; 
Lidar com prazos e compromissos; 

Com manuseio e guarda de  documentos; 
Mediação conflito; 

Capacidade de liderança; 
Trabalho em equipe. 

 

REQUISITOS DESEJÁVEIS PARA O CARGO 
 

Conhecimentos de atividades administrativas e execução financeira; 
Conhecimento em Contabilidade e Informática. 

EQUIPAMENTOS (experiência em máquinas ou instrumentos específicos requeridos para as tarefas 

inerentes ao cargo (calculadora, computador, motor) 

 

CONTATOS (comunicação com outros departamentos ou empresas. Inerentes ao exercício das funções 

no cargo) 

Conselheiro e Associados; Setores Internos;  

Profissionais da área de Odontologia; Público em Geral; 
Empresas e Entidades da Sociedade Civil Organizada; 
Órgãos Públicos Federais estaduais, Municipais e Autarquias; 

Bancos e Instituições de Fomento Crédito; 
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SUPERVISÃO (cargo tem responsabilidades por supervisão de pessoas?) 

Sim 

SUPERVISÃO RECEBIDA 

Diretoria do CROBA. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 
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TÍTULO DO CARGO 

Assistente de Controladoria (Contador) 

DESCRIÇÃO SUSCINTA 

Responsável pelo desempenho das atividades contábeis do CROBA, contribuindo para 
melhoria da qualidade dos processos e serviços, bem como para maior produtividade e 
organização; 

Elaborar balanços, demonstrações contábeis, utilizando-se dos princípios contábeis 
geralmente aceitos em estrita observação aos estatutos do CROBA; 
Assessorar e Assegurar a elaboração da dotação orçamentária e acompanhar a aplicação 

efetiva dos recursos do  orçamento;  
Contabilizar e acompanhar os contratos para execução de serviços; 
Orientar controlar as atividades financeiras, contábeis, e afins do CROBA; Execução 

contábil e demonstrações dos resultados do CROBA, a cada exercício. 

TAREFAS PERIÓDICAS 

Gerenciar, Planejar, organizar, controlar e supervisionar todas as atividades financeiras do 

CROBA; 
Assessorar os Dirigentes e Conselheiros sobre as atividades e práticas  administrativas 
executadas pelos setores específicos do CROBA; 

Assessorar e Acompanhar as origens e aplicação dos recursos financeiros do CROBA; 
Assessorar sobre a Guarda e Zelo dos recursos  físicos, humanos e mateiras do CROBA; 
Assessorar aos Dirigentes e aos Conselheiros quanto as atividades de pessoal, tesouraria e 

compras, serviços gerais e patrimônio e as suas práticas; 
Assessorar e acompanhar a implementação de normas e procedimentos financeiros e 

contábeis; 
Assessorar, auditar e acompanhar as atividades e execução financeira, (contas a pagar e 
contas a receber); 

Acompanhar e orientar os processos e procedimentos que antecedem a contabilidade; 
Controlar e Acompanhar as atividades e execução financeira, (contas a pagar e contas a 
receber);  

Acompanhar o controle, a análise e planejamento do fluxo de caixa;  
Sugerir procedimentos de gestão e controle administrativos e políticas de contas a pagar e 
a receber; Garantir a realização de todas as atividades bancárias e as operações 

financeiras, acompanhando os recebimentos e pagamentos através do fluxo de caixa;  
Assegurar os procedimentos em relação aos pagamentos a partir de análise crítica sobre 
os dados e valores envolvidos;  

Acompanhar os processos e procedimentos que antecedem a contabilidade;  
Assegurar a elaboração do orçamento;  
Acompanhar os contratos para execução de serviços. 

TAREFAS OCASIONAIS 

Executar outras atividades correlatas e inerentes ao seu cargo e compatíveis com as 

atribuições estabelecidas acima, conforme necessidade do serviço e orientação superior, 
quando solicitado. 
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REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA O CARGO 

 

CONHECIMENTO EXIGIDO 

Experiência em atividades Administrativas e Financeiras; 
Conhecimento sobre as leis que trata das concorrências públicas. 
Conhecimentos em Gestão de Pessoal e Rotinas Trabalhistas; 

Conhecimentos dos processos fiscais e contábeis; 
Conhecimento dos aplicativos do Microsoft Office;  
Rotinas de Execução financeira: contas a pagar, contas a receber, tesouraria e controle 

financeiro; 

ESCOLARIDADE EXIGIDA PARA O CARGO 

Nível superior completo em Ciências Contábeis; 

EXPERIÊNCIA 

Experiência de mais de 24 (vinte e quatro) meses na área contábil. 

HABILIDADES 

Visão generalista da organização e das peculiares relações hierárquicas e intersetoriais; 

Exercício de funções gerenciais, com sólido domínio sobre planejamento, organização, 
controle e direção; 

Utilização do raciocínio lógico, crítico e analítico, operando com valores e estabelecendo 
relações formais e causais entre fenômenos e situações organizacionais; 
Habilidade de lidar com modelos inovadores de gestão; 

Domínio de recursos de expressão e de comunicação compatíveis com o exercício 
profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou 
intergrupais; 

Gerenciamento de Informações, assegurando uniformidade e referencial para diferentes 
usuários; 
Habilidade no trato com pessoas para interagir em diferentes níveis; 

Lidar com prazos e compromissos; 
Com manuseio e guarda de  documentos; 
Mediação conflito; 

Capacidade de liderança; 
Trabalho em equipe. 

 
REQUISITOS DESEJÁVEIS PARA O CARGO 

 

Conhecimentos de atividades administrativas e execução financeira; 
Conhecimento em Contabilidade Pública e Informática. 

EQUIPAMENTOS (experiência em máquinas ou instrumentos específicos requeridos para as tarefas 

inerentes ao cargo (calculadora, computador, motor) 
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CONTATOS (comunicação com outros departamentos ou empresas. Inerentes ao exercício das funções no 

cargo) 

Conselheiro e Associados; 
Com profissionais da área de Odontologia, 

Empresas e Entidades da Sociedade Civil Organizada; 
Órgãos Públicos Federais estaduais, Municipais e Autarquias; 
Bancos e Instituições de Fomento Crédito; 

Setores internos e Público em geral. 

SUPERVISÃO (cargo tem responsabilidades por supervisão de pessoas?) 

Não 

SUPERVISÃO RECEBIDA 

Diretoria do CROBA. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 
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TÍTULO DO CARGO 

Secretária Executiva 

DESCRIÇÃO SUSCINTA 

Assistir a Gerência Administrativa/Financeira do CROBA no desempenho de  tarefas 
peculiares à profissão, contribuindo para melhoria da qualidade dos processos e serviços, 
bem como para maior produtividade na organização da Secretaria do CROBA; 

Secretariar executivamente ao dirigente e colegiado do CROBA; 
Coordenar as atividades em geral da Secretaria  do CROBA. 

TAREFAS PERIÓDICAS 

Responsável pela execução de atividades da Secretaria e supervisão da equipe de 
atendimento e processos do CROBA. 
Acompanhamento e apoio aos funcionários da Secretaria, Regionais, Conselheiros, 

Comissões, Delegados e representantes do CROBA; 
Elaboração e controle de correspondências expedidas em geral, pareceres, portarias, 
decisões, moções, certidões e declarações diversas que se originam da Secretaria do 

CROBA; 
Assegurar o atendimento e a qualidade dos processos e informações que se originam na 
Secretaria do CROBA; 

Organização controle e guarda de dados e informações documentos; 
Recebimento e despacho dos expedientes protocolados para o setor; 
Acompanhar e organizar os processos remetidos para a Diretoria do CROBA; 

Análise e acompanhamento dos processos, pareceres e deferimento para os efetivos 
registros dos profissionais e empresas; 

Secretariar as plenárias e as demais reuniões e eleições do CROBA; 
Organização, acompanhamento de credenciamentos e reconhecimentos dos cursos de 
especialização; 

Controle e Execução do arquivo da Diretoria e do CROBA; 
Organização e elaboração de documentos para entrega em solenidades; 

TAREFAS OCASIONAIS 

Executar outras atividades correlatas e inerentes ao seu cargo e compatíveis com as 
atribuições estabelecidas acima, conforme necessidade do serviço e orientação superior, 

quando solicitado, como: 
Assistência e apoio aos eventos sociais, internamente e externamente; 

 
REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA O CARGO 

 

CONHECIMENTO EXIGIDO 

Abertura, organização, manutenção e manuseio de processos e documentos; 

Rotinas administrativas: circulação de documentos oficiais, protocolo, técnicas de arquivo 
e procedimentos administrativos; 
Rotinas e processos e cadastramento de profissionais entidades; 

Redação Oficial: requerimentos, comunicação interna, atas, pautas, correspondências, 
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avisos, etc; 

Informática: uso do correio eletrônico; conhecimentos práticos de Word e Excel; 
apresentação de slides. 

ESCOLARIDADE EXIGIDA PARA O CARGO 

Ensino Superior completo em Secretariado Executivo ou similar. 

EXPERIÊNCIA 

Experiência anterior em função similar e mais de 4 (quatro) anos no CROBA. 

HABILIDADES 

Visão generalista da organização e das peculiares relações hierárquicas e  
intersetoriais;  

Exercício de funções gerenciais, noções sobre planejamento, organização, controle e 
direção;  
Domínio dos recursos de expressão e de comunicação compatíveis com o exercício 

profissional, inclusive nas relações interpessoais ou intergrupais;  
Receptividade e liderança para o trabalho em equipe, na busca da sinergia;  
Adoção de meios alternativos relacionados com a melhoria da qualidade e da 

produtividade dos serviços, identificando necessidades e equacionando soluções;  
Coordenar informações, assegurando uniformidade e referencial para diferentes usuários. 

 
REQUISITOS DESEJÁVEIS PARA O CARGO 

 

Experiência Secretariado Executivo e atividades afins; 
Conhecimento de informática: domínio de aplicativos de edição de textos, correio 
eletrônico e planilhas eletrônicas; 

Boa comunicação oral e escrita; 
Domínio na Língua Portuguesa; 

Bom domínio de processos, tramitação de documentos e prazos; 
Iniciativa, criatividade, determinação, vontade de aprender, abertura às mudanças, 
consciência das implicações e responsabilidades éticas do seu exercício profissional. 

EQUIPAMENTOS (experiência em máquinas ou instrumentos específicos requeridos para as tarefas 

inerentes ao cargo (calculadora, computador, motor) 

Computador; 
Impressora; 
Arquivos, escâner e digitalização de documentos. 

CONTATOS (comunicação com outros departamentos ou empresas. Inerentes ao exercício das funções no 

cargo) 

Público em geral. 
Gerência Administrativa e Financeira; 

Principais responsáveis pelos diversos setores do CROBA e regionais; 

SUPERVISÃO (cargo tem responsabilidades por supervisão de pessoas?) 

Equipe da Secretaria (Atendimento e Processos) 
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SUPERVISÃO RECEBIDA 

Gerência Administrativa Financeira 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 
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TÍTULO DO CARGO 

Analista de Sistemas/TI 

DESCRIÇÃO SUSCINTA 

Analisar, avaliar a viabilidade e desenvolver sistemas de informações, utilizando 
metodologia e procedimentos adequados para sua implantação, visando racionalizar e/ou 
automatizar processos e rotinas de trabalho dos diversos departamentos da empresa. 

TAREFAS PERIÓDICAS 

Analisar o desempenho dos sistemas implantados, reavaliar rotinas, manuais e métodos 
de trabalho, verificando se atendem ao usuário, sugerindo metodologias de trabalho mais 

eficazes; 
Pesquisar e avaliar sistemas disponíveis no mercado e sua aplicabilidade para a empresa, 
analisando a relação custo/benefício de sua aquisição; 
Participar do levantamento de dados e da definição de métodos e recursos necessários 
para implantação de sistemas e/ou alteração dos já existentes; 
Realizar auditorias para assegurar que os padrões operacionais e procedimentos de 

segurança estejam sendo seguidos; 
Elaborar estudos sobre a criação e/ou alteração de metodologias e procedimentos 
necessários ao desenvolvimento de sistemas; 
Analisar e avaliar sistemas manuais, propondo novos métodos de realização do trabalho 
ou sua automação, visando otimizar a utilização dos recursos humanos e materiais 
disponíveis; 
Estudar, pesquisar, desenvolver e aperfeiçoar projetos de banco de dados, promovendo a 
melhor utilização de seus recursos, facilitando o seu acesso pelas áreas que deles 

necessitem; 
Elaborar, especificar, desenvolver, supervisionar e rever modelos de dados, visando 
implementar e manter os sistemas relacionados; 
Pesquisar e selecionar novas ferramentas existentes no mercado, visando aprimorar o 
trabalho de desenvolvimento e atender necessidades dos usuários dos sistemas; 
Pesquisar, levantar custos e necessidades e desenvolver projetos de segurança de dados; 
Elaborar manuais dos sistemas ou projetos desenvolvidos, facilitando a utilização e 
entendimento dos mesmos; 
Treinar e acompanhar os usuários na utilização dos sistemas desenvolvidos ou adquiridos 

de terceiros, visando assegurar o correto funcionamento dos mesmos. 

TAREFAS OCASIONAIS 

Executar outras atividades correlatas e inerentes ao seu cargo e compatíveis com as 
atribuições estabelecidas acima, conforme necessidade do serviço e orientação superior, 
quando solicitado. 
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REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA O CARGO 
 

CONHECIMENTO EXIGIDO 

Domínio dos títulos de softwares: Microsoft Windows (Windows 95, 98, 2000, 2003 
Server, XP,Vista e Windows 8), Microsoft Office (Word, Excel, Power Point e Access). 

Certificação MCDST (Microsoft Certified Desktop Support Technician); 
Conhecimentos sobre configuração e administração do Active Directory da Microsoft para 
ambiente Windows 2003 Server. 

Desejável conhecimento de Linux. 
Inglês básico. 

Sistemas operacionais de servidores; 
Sistemas operacionais de clientes; 
Uso de analisador de protocolos TCP/IP; 

Uso de software de Backup; 
Uso de software Anti-Vírus; 
Uso de ferramentas de gerenciamento/inventário de rede. 

ESCOLARIDADE EXIGIDA PARA O CARGO 

Ensino Superior completo em Ciência da Computação ou Análise de Sistemas ou Ciência 
da Computação. 

EXPERIÊNCIA 

Experiência anterior de mais de 4 (quatro) anos. 

HABILIDADES 

Dinâmico; 
Interessado e dedicado  em buscar alternativas técnicas e gerenciais; 
Confiável; 

Facilidade de comunicação com seus usuários. 

 
REQUISITOS DESEJÁVEIS PARA O CARGO 

 

Noções de Sistema de Informática ou Ciência da Computação; 

Conhecimento em Banco de Dados, Redes, Linux, Windows Server; 
Conhecimento de Lógica da Computação, Linguagem C e C+; 
Intranet e Internet; 

Desenvolvimento de Web (HTML, Photoshop, Corel Draw, Wordpress, FTP). 

EQUIPAMENTOS (experiência em máquinas ou instrumentos específicos requeridos para as tarefas 

inerentes ao cargo (calculadora, computador, motor) 

Computador; 

Impressora; 
Arquivos, escâner e digitalização de documentos. 
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CONTATOS (comunicação com outros departamentos ou empresas. Inerentes ao exercício das funções no 

cargo) 

Gerência Administrativa e Financeira; 
Principais responsáveis pelos diversos setores do CROBA e regionais; 

Fornecedores. 

SUPERVISÃO (cargo tem responsabilidades por supervisão de pessoas?) 

Sim 

SUPERVISÃO RECEBIDA 

Cargo de Staff 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 

 

 



 

 

 

AGRUPAMENTO DOS CARGOS SEGUNDO CRITÉRIOS HIERÁQUICOS  

 

N
ÍV

EI
S 

TÍTULOS DOS CARGOS CBO 
 

FAIXAS SALARIAS  

           
INICIAL STEPS 

 

AGRUPAMENTO   
 

ADMISSÃO EFETIVAÇÃO SI SII SIII 

            

 

N-I AUXILIAR DE APOIO E SERVIÇOS GERAIS   5143-20 

 
  788,00 827,40 868,77 912,21 

 
 

   
 

   
   

 

N-II AUXILIAR ADMINISTRATIVO   4110-05 

 

         823,82               906,20         951,51        999,09  1.049,04 

                

 N-
III 

AGENTES DE FISCALIZAÇÃO  I 3522-05 

          947,39            1.042,13      1.094,24     1.148,95  1.206,40 

 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO (atendimento/processos) I 4110-10 

 

 

TÉCNICO DE INFORMÁTICA I 3172-10 

 
 

         
  

        

 

N-
IV 

MOTORISTA   7823-05 

 

     1.089,50            1.198,45      1.258,37     1.321,29  
   

1.387,36  
 

ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS (Unidades externas)   4110-10 

 

 

TÉCNICO DE INFORMÁTICA II 3172-10 

 

 

AGENTES DE FISCALIZAÇÃO  II 3522-05 

 

 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO (atendimento/processos) II 4110-10 

 
                

 N-
V 

AGENTES DE FISCALIZAÇÃO  III 3522-05 

      1.252,92            1.378,22     1.447,13     1.519,48  1.595,46 

 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO (atendimento/processos) III 4110-10 

 

 

TÉCNICO DE INFORMÁTICA III 3172-10 

 

ANEXO III – TABELA DE AGRUPAMENTO DE CARGOS E SALÁRIOS 
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N-
VI 

ENCARREGADO  DE COMPRAS / PATRIMONIO     

 

     1.440,86            1.584,95      1.664,20     1.747,41  1.834,78  

ENCARREGADO DE CONTA A RECEBER   4102-15 

 

 

ENCARREGADO DE CONTA A PAGAR   4102-15 

 

 

ENCARREGADO DE RECEPÇÃO (Processos)   4221-05 

 

 

ENCARREGADO DE RECEPÇÃO (Atendimento)   4221-05 

 
                

 

GRUPO B - RESOLUÇÃO 63/205   
 

  

                

 
N-
VII 

COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS     1422-05 

 

     1.656,99            1.822,69      1.913,83     2.009,52  2.109,99 

          
 

          

 

N-
VIII 

CHEFE DE SETOR DE PROCESSOS (LEGAIS E ÉTICOS)   4101-05 

 
     1.905,54            2.096,10      2.200,90     2.310,95  2.426,49 

 

CHEFE DE SETOR DE FISCALIZAÇÃO     4101-05 

 
 

                  
 

          

 
N-
IX 

SECRETÁRIA EXECUTIVA          2523-05 

 
     2.191,37            2.410,51      2.531,04     2.657,59  2.790,47 

 

ANALISTA DE SISTEMAS/TI   2124-05 

 
 

                  

 

     

 
N-X 

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO   1421-05 
     2.520,08            2.772,09      2.910,69     3.056,23  3.209,04 

 

ASSISTENTE DE CONTROLADORIA (Contador)   2522-10 
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  GRUPO A - Operacional 

 
  NÍVEIS ADMISSÃO EFETIVAÇÃO 

FAIXAS SALARIAS 
   SI SII SIII 
   N-I                     788,00               827,40                   868,77                912,21  
   N-II 823,82                   906,20               951,51                   999,09             1.049,04  
   N-III 947,39                1.042,13            1.094,24                1.148,95             1.206,40  
   N-IV 1.089,50                1.198,45            1.258,37                1.321,29             1.387,36  
   N-V 1.252,92                1.378,22            1.447,13                1.519,48             1.595,46  
   N-VI 1.440,86                1.584,95            1.664,20                1.747,41             1.834,78  
 

    
 

  GRUPO B  - Coordenadores, Chefe de Setores, Gerentes e Correlatos 
 

  NÍVEIS ADMISSÃO EFETIVAÇÃO 
FAIXAS SALARIAS 

   SI SII SIII 
   N-VII 1.656,99                1.822,69            1.913,83                2.009,52             2.109,99  
   N-VIII 1.905,54                2.096,10            2.200,90                2.310,95             2.426,49  
   N-IX 2.191,37                2.410,51            2.531,04                2.657,59             2.790,47  
   N-X 2.520,08                2.772,09            2.910,69                3.056,23             3.209,04  
 

        

        

        

ANEXO IV – TABELA SALARIAL 

TABELA SALARIAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA CONSULTOR LÍDER 
 
 

PRESIDENTE 

GESTÃO DE RH 

APROVAÇÃO CROBA 
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

CONSELHEIRO SECRETÁRIO 

CONSULTOR TÉCNICO 
 
 

TESOUREIRA PROCURADORA JURÍDICA 
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